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Wstęp

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jest jednym z głównych prioryte-
tów Wspólnej Polityki Rolnej EU oraz działań podejmowanych w ramach polityki
krajowej i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Celem
unijnej polityki rolnej jest wyrównywanie szans rozwoju i utrzymywanie rolniczego
charakteru obszarów położonych w mniej korzystnych warunkach przyrodniczych,
narażonych na depopulację i procesy degradacji środowiska. Instrumenty finanso-
we skierowane na zrównoważony rozwój skupione są głównie w działaniach Osi 2
PROW poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Na lata 2007–
–2013 w Polsce na cele związane z PROW przeznaczono 17,2 miliarda EUR,
a większość tych środków (31,1%) wydatkowane jest na działania w ramach Osi
2, w tym m.in. na wsparcie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Pomoc finansowa dla go-
spodarstw na tych obszarach jest znacząca, ale czy w dostatecznym stopniu wy-
równuje zróżnicowanie warunków przyrodniczych, infrastrukturalnych i organiza-
cyjno-przestrzennych, czy funkcjonują mechanizmy ukierunkowania działań do
występujących zagrożeń i potrzeb. Na tego typu pytania należy szukać odpowie-
dzi, analizując efektywność ponoszonych nakładów na rozwój obszarów wiejskich
w ramach wspólnej polityki rolnej.

W ramach prac przeprowadzonych w programie wieloletnim IUNG-PIB
w latach 2006–2010 wydzielono w kraju obszary problemowe rolnictwa (OPR)
według gmin, w których zidentyfikowano występujące ograniczenia rozwoju rol-
nictwa związane z jakością i przydatnością przestrzeni rolniczej, rozdrobnieniem
struktury przestrzennej gospodarstw i degradacją gleby na skutek erozji, zakwa-
szenia, niskiej zawartości próchnicy i zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Wyod-
rębniono gminy wieloproblemowe, w których czynniki limitujące produkcję wza-
jemnie się nawarstwiają i w sposób wielokierunkowy obniżają dochody i konku-
rencyjność gospodarstw. Bardzo ważnym elementem wdrażania PROW jest oce-
na środowiskowych skutków działań i łączenia cross-compliance z Programem
Rolnośrodowiskowym.

Prezentowane materiały koncentrują się na analizie stopnia wykorzystania działań
ochronnych na obszarach OPR dostępnych w ramach Osi 2, obejmujących m.in.
ochronę gleb i wód, ekstensywne trwałe użytki zielone, rolnictwo zrównoważone
i ekologiczne, a także zalesienia. Przedstawiono ocenę wpływu wybranych działań
rolnośrodowiskowych na ograniczenie zagrożeń w obrębie obszarów OPR. Anali-
zie poddano dotychczasowe wsparcie w ramach PROW na obszarach górskich,
zwrócono również uwagę na potrzebę rozszerzenia działań ochronnych
w dostosowaniu do specyfiki tego terenu (np. stref wysokościowych) i realnie
ponoszonych kosztów produkcji rolniczej. Dokonano przestrzennego porównania
obszarów OPR i ONW w skali kraju, a także dostosowania działań ochronnych do
regionalnych potrzeb i ograniczeń środowiskowych. Przedstawiono propozycję
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8wykorzystania nowych narzędzi technicznych i przestrzennych baz danych z uwzględ-
nieniem dyrektywy INSPIRE do zwiększenia skuteczności realizowanych działań
ochronnych w ramach PROW.

Kierownik zadania 1.9
prof. dr hab. Irena Duer

Kierownik zadania 1.3
dr Jan Jadczyszyn
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* Opracowanie wykonano w ramach zadania 1.3 w programie wieloletnim IUNG - PIB
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OBSZARY PROBLEMOWE ROLNICTWA (OPR) I OBSZARY
O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW)

W POLSCE
RÓŻNICE KRYTERIÓW I ZASIĘGÓW PRZESTRZENNYCH*

Wstęp

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i zapoczątkowanie wdraża-
nia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) stworzyło nowe możliwości na wyrównywanie
szans rozwoju i podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych działających
w trudnych warunkach. Narzędziem ekonomicznym wsparcia takiej polityki są działa-
nia realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), a szcze-
gólnie w ramach osi 2 – poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Jed-
nym z kluczowych zadań naszego kraju w ramach PROW jest wspieranie działalności
rolniczej i wyrównywanie szans rozwoju gospodarstw działających w obrębie obsza-
rów o gorszych warunkach środowiskowych, charakteryzujących się niską produk-
tywnością gleb oraz niskim wskaźnikiem zaludnienia. Podstawowym celem wprowa-
dzenia dopłat jest utrzymanie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi, zachowanie
walorów krajobrazowych obszarów wiejskich i zrównoważonego sposobu gospoda-
rowania, uwzględniającego aspekty ochrony środowiska. Kryteria zastosowane do
wydzielania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) uwzględ-
niają ogólną jakość warunków agroekologicznych, bazując na wskaźniku waloryzacji
rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP). W przypadku strefy górskiej i specy-
ficznej podstawowym wyznacznikiem kwalifikacji była wysokość położenia użytków
rolnych n.p.m. (8). Takie podejście do zdefiniowania obszarów ONW nie odzwiercie-
dla innych ograniczeń w rolniczym użytkowaniu ziemi, takich jak procesy degradacji
środowiska, rozdrobnienie struktury agrarnej czy też przekształcenia antropogenicz-
ne. Bazując na pracach wykonanych w ramach wydzielania ONW, w IUNG-PIB
przystąpiono do dalszych analiz obszarów wiejskich w Polsce w ramach programu
wieloletniego PIB 2006–2010. Uczyniono to pod kątem identyfikacji dodatkowych
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czynników limitujących produkcję i sprzyjających degradacji środowiska. Wypraco-
wano kryteria do wyodrębniania obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w obrę-
bie gmin wiejskich i części gmin wiejsko-miejskich w Polsce (1). Według przyjętych
kryteriów do OPR włączono 38% gmin i 32% użytków rolnych. Na podstawie danych
spisu rolnego z 2002 roku w obrębie OPR dokonano charakterystyki porównawczej
produkcji rolniczej, w tym m.in. struktury zasiewów, nawożenia, nakładów, produkcji
towarowej itp. (3, 5, 7). Analizując dane dotyczące realizacji programów rolnośrodo-
wiskowych (baza danych ARiMR), dokonano oceny stopnia wdrażania pakietów
ochronnych i zalesień w gospodarstwach położonych na obszarach OPR.

W pracy przedstawiono analizę porównawczą kryteriów przyjętych do kwalifika-
cji obszarów ONW i obszarów OPR oraz dokonano przestrzennej charakterystyki
obu wydzieleń.

Kryteria wydzielania obszarów ONW

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Europy WE1257/99 obszary znajdujące
się w mniej korzystnej sytuacji z powodu ograniczeń środowiskowych, na których
grozi zaprzestanie użytkowania ziemi i gdzie konieczna jest ochrona krajobrazu oraz
utrzymanie żywotności społeczności wiejskiej objęte są wsparciem finansowym. Jed-
nym z kryteriów wyodrębniania tych obszarów w Polsce jest poziom produktywności
ziemi. Obiektywną miarą produktywności ziemi jest wskaźnik waloryzacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, którym w sposób syntetyczny ocenia się warunki produkcji
(9).

W Polsce w obrębie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW) wyróżniono trzy kategorie (8):

1) obszary górskie – charakteryzujące się znacznymi ograniczeniami możliwości
użytkowania ziemi i wysokimi kosztami pracy (trudne warunki klimatyczne, skrócony
sezon wegetacyjny, duże spadki, wysokość terenu) – kwalifikowane są wyłącznie
według kryterium wysokości położenia użytków rolnych n.p.m. powyżej 500 m;

2) obszary o specyficznych utrudnieniach położone w strefie podgórskiej,
w której również występują ograniczenia klimatyczne, utrudniona jest organizacja pro-
dukcji z uwagi na ukształtowanie terenu, zagrożenie erozją wodną, a także powyżej
25% wszystkich gospodarstw zaprzestało produkcji rolnej, udział TUZ > 40% w struk-
turze użytkowania gruntów rolnych oraz występuje rozdrobnienie struktury agrarnej
(średnia powierzchnia gospodarstwa <7,5 ha). Do strefy o specyficznych utrudnie-
niach kwalifikowano gminy, w których co najmniej 50% użytków rolnych położone
jest w strefie 350-500 m n.p.m.

3) obszary nizinne z wyodrębnioną strefą nizinną I i strefą nizinną II.
Podstawowym kryterium delimitacji obszarów ONW na terenach nizinnych w Polsce

były ograniczenia produktywności rolnictwa związane z niską jakością gleb, nieko-
rzystnym agroklimatem i warunkami wodnymi, niesprzyjającą rzeźbą terenu oraz wskaź-
nikiem demograficznym i udziałem ludności związanej z rolnictwem. Do oceny jakości
warunków naturalnych wykorzystano wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni pro-

Jan Jadczyszyn, Krystyna Filipiak, Tomasz Stuczyński, Piotr Koza, Stanisław Wilkos
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dukcyjnej (tab. 1). Teoretyczna wartość wskaźnika syntetycznego zawiera się w prze-
dziale 19,5-120 pkt. i w największym stopniu zależy od wskaźnika cząstkowego jako-
ści i przydatności rolniczej gleb, którego wartość mieści się w przedziale 18-95 pkt.

Dodatkowym czynnikiem uwzględnianym przy kwalifikacji terenów wiejskich do
ONW strefy nizinnej I było zaludnienie. Natomiast do strefy nizinnej II włączano
tereny spełniające kryterium <52 pkt. wskaźnika WRPP bez względu na stopień za-
ludnienia (tab. 2). Rozkład wskaźników demograficznych spowodował, że niektóre
gminy o stosunkowo niskiej waloryzacji nie spełniły kryteriów ONW, przy czym na ich
obszarze mogą występować obręby o skrajnie niekorzystnych warunkach (8). Z tego
względu w Polsce przeprowadzono uszczegółowienie ONW do poziomu obrębu ewi-
dencyjnego (granic pojedynczej wsi), pomijając czynnik zaludnienia, pod warunkiem
uzyskania wskaźnika waloryzacji poniżej 56 pkt. w przypadku strefy nizinnej I i poni-
żej 52 pkt. w przypadku strefy nizinnej II. Proces uszczegółowienia do poziomu obrę-
bu realizowany był w IUNG-PIB dwukrotnie – w 2004 i 2006 roku.

Obszary problemowe rolnictwa i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania...

 Tabela 1 
 

Zakres wartości wskaźników cząstkowych i wskaźnika syntetycznego WRPP 
 

Wskaźnik cząstkowy Zakres punktów 
Jakości i przydatności rolniczej gleb 18-95 
Agroklimatu 1-15 
Rzeźby terenu 0-5 
Warunków wodnych 0,5-5 
Razem  19,5-120 

 

Źródło: Witek, Górski, 1977 (10). 

Tabela 2 
 

Kryteria kwalifikacji gmin do obszarów nizinnych ONW 
 

Czynniki demograficzne Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 
wielkość w stosunku do wartości średniej krajowej* (%/punkty) 
110-125% 100-110% 85-100% 79-85% <79% gęstość 

zaludnienia 
(osoby ⋅ km-2) 

udział ludności  
w gospodarstwach 

(%) 72,6-82,5 66,1-72,5 56,1-66,0 52,1-56,0 <52 

<25  ONW I ONW I ONW I ONW I 
25-40 >33% X ONW I ONW I ONW I 
40-60 >50% X X ONW I ONW I 
>60 >60% X X X ONW I 

 Pozostałe X X X ONW I 

ONW II 

 

* średnia wartość wskaźnika WRPP = 66 punktów 
Źródło: obwieszczenie MRiRW z 15 listopada 2004 r. MP nr 56, poz. 958. 
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Kryteria wyznaczania obszarów problemowych rolnictwa (OPR)

Zasięg przestrzenny ONW wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Rady WE
1257/99 nie uwzględnia innych istotnych ograniczeń dla produkcji rolnej powodowa-
nych warunkami przyrodniczymi, antropogenicznymi i organizacyjno-przestrzennymi.
Ograniczenia te nie tylko negatywnie wpływają na poziom i konkurencyjność gospo-
darowania, ale również sprzyjają degradacji środowiska glebowego i wodnego.

Celem prowadzonych prac było uszczegółowienie kryteriów dla wyznaczenia ob-
szarów również poza dotychczas wyznaczonym ONW, na których istnieją dodatkowe
utrudnienia w zakresie działalności rolniczej oraz tam, gdzie należałoby zachować bądź
poprawić stan środowiska i utrzymać krajobraz, aby nie zniszczyć ich potencjału pro-
dukcyjnego i ekologicznego. Do wyznaczenia obszarów problemowych rolnictwa
oprócz zdefiniowanych czynników w ramach ONW wytyczających obszary zaliczo-
ne do strefy ONW nizinnej II (określonych jako skrajnie niekorzystne dla rolnictwa
i zakwalifikowanych na podstawie wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni pro-
dukcyjnej (WWRPP) o wartości <= 52 pkt.) oraz strefy górskiej i specyficznej (ob-
szary ONW bez strefy nizinnej I) dołączono pięć dodatkowych kryteriów:

1) zawartość próchnicy w glebie <1,3%,
2) odczyn gleb pH <4,5,
3) zagrożenie erozją wodną w stopniu średnim i silnym,
4) zanieczyszczenie metalami ciężkimi (zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Mi-

nistra Środowiska z 9 września 2002 r.),
5) rozdrobnienie struktury przestrzennej gospodarstw (średnia powierzchnia go-

spodarstwa w gminie 1-10 ha, liczba działek większa od 4, a średnia powierzch-
nia działki mniejsza od 2,5 ha – kryterium łączne dla gminy).

Podstawą do wydzielenia obszarów problemowych rolnictwa (OPR) były dane
przestrzenne i statystyczne charakteryzujące rolniczą przestrzeń produkcyjną:

• wyniki zebrane w ramach programu monitoringu chemizmu gleb w Polsce,
• numeryczna mapa glebowo-rolnicza,
• numeryczna mapa erozji wodnej potencjalnej,
• mapa obszarów ONW,
• dane statystyczne spisu rolnego 2002 r.

Opracowanie warstw tematycznych charakteryzujących obszary wiejskie na pod-
stawie danych przestrzennych oraz identyfikację OPR przeprowadzono z wykorzy-
staniem narzędzi analitycznych Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Prze-
strzeni Produkcyjnej. Na podstawie danych punktowych opracowano mapy zanie-
czyszczenia gleb metalami ciężkimi, odczynu i zawartości próchnicy w glebie. W oparciu
o opracowane mapy, strukturę użytków rolnych przedstawionych na mapie glebowo-
-rolniczej w skali 1:100000 oraz granice administracyjne gmin obliczono powierzchnię
oraz procentowy udział użytków rolnych dla wybranych cech diagnostycznych w po-
szczególnych gminach. Na podstawie rozkładu procentowego udziału gleb dla każdej
z cech dokonano podziału gmin na 4 klasy:

Jan Jadczyszyn, Krystyna Filipiak, Tomasz Stuczyński, Piotr Koza, Stanisław Wilkos
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1. >= 50% użytków rolnych gminy spełnia warunek zaliczenia jej do obszarów pro-
blemowych rolnictwa ze względu na wybraną cechę diagnostyczną.

2. Od 30 do 50% użytków rolnych gminy  spełnia warunek zaliczenia jej do obsza-
rów problemowych rolnictwa ze względu na wybraną cechę diagnostyczną.

3. Od 10 do 30% użytków rolnych gminy  spełnia warunek zaliczenia jej do obsza-
rów problemowych rolnictwa ze względu na wybraną cechę diagnostyczną.

4. Poniżej 10% użytków rolnych gminy spełnia warunek zaliczenia jej do obszarów
problemowych rolnictwa ze względu na wybraną cechę diagnostyczną.

Do obszarów problemowych rolnictwa (OPR) zaliczono gminy należące do 1 kla-
sy, w których udział użytków rolnych dla analizowanych cech wynosi powyżej 50%
powierzchni użytków rolnych w danej gminie. Kwalifikacji gmin do obszarów OPR ze
względu na specyfikę zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi dokonano na podsta-
wie kryterium 10% udziału powierzchni użytków rolnych.

Przestrzenny rozkład obszarów ONW w Polsce

W oparciu o przyjęte kryteria do obszarów ONW w Polsce zakwalifikowano łącznie
ponad 56% użytków rolnych (rys. 1), w tym 2,3% do strefy górskiej oraz 3,2% do
strefy ze specyficznymi utrudnieniami (tab. 3). Obszary strefy górskiej rozmieszczone
są na terenie czterech południowych województw: małopolskiego (19,2%), śląskiego
(6,7%), dolnośląskiego (4,5%) i podkarpackiego (2,8%). W bezpośrednim sąsiedztwie
strefy górskiej występują obszary o specyficznych utrudnieniach dla rolnictwa, z wy-
dzieleniem dwóch dodatkowych obszarów w obrębie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na
pograniczu województw małopolskiego i śląskiego oraz na Wyżynie Kieleckiej. Odse-
tek użytków rolnych włączonych do obszarów o skrajnie niekorzystnych warunkach
gospodarowania – strefy nizinnej II ONW wynosi 11,1%, a największa ich koncentra-
cja występuje w województwie podlaskim (40,0%), pomorskim (30,6%) i mazowiec-
kim (22,9%). Obszary tej strefy nie występują w województwach dolnośląskim, opol-
skim i małopolskim. Największą powierzchnię (34,2%) w obrębie obszarów ONW
zajmuje strefa nizinna I (rys. 1, tab. 3). Koncentracja tych obszarów występuje
w części północno-wschodniej kraju, obejmując województwa podlaskie (57,1%)
i warmińsko-mazurskie (63%), w części północno-zachodniej, obejmując wojewódz-
twa zachodnio-pomorskie (62,5%) i lubuskie (83,8%). Znaczny odsetek obszarów
strefy nizinnej I występuje również w środkowej części kraju w województwach łódz-
kim (47,8%) i mazowieckim (40,7%).

Obszary problemowe rolnictwa i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania...
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Przestrzenny rozkład obszarów problemowych rolnictwa (OPR)

Na podstawie przyjętych kryteriów do obszarów problemowych rolnictwa (OPR)
zakwalifikowano 820 gmin, co stanowi 38% gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz
32% użytków rolnych w skali kraju (tab. 4). Najwięcej gmin należących do strefy
OPR występuje w południowej i wschodniej części kraju (rys. 2). W województwie
małopolskim do OPR włączono 75% gmin, w świętokrzyskim 65%, podkarpackim
61%, a w podlaskim i mazowieckim odpowiednio po 52 i 50% (tab. 4). W wojewódz-
twach zachodnich i północno-zachodnich procent gmin włączonych do OPR jest bar-
dzo mały – zachodniopomorskie 4%, lubuskie i kujawsko-pomorskie 9%.

Zdefiniowane kryteria i przyjęta metodyka opracowania oparta na numerycznych
analizach w systemie GIS umożliwiły identyfikację obszarów wieloproblemowych rol-

Rys. 1. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w Polsce
Źródło: Stuczyński i in., 2006 (8).
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nictwa, na których występujące trudności w zagospodarowaniu użytków rolnych wza-
jemnie się nakładają, istotnie ograniczając dochody i konkurencyjność gospodarstw.
W jednej czwartej gmin należących do OPR występują równocześnie dwa czynniki
limitujące produkcję rolniczą, a w 72 gminach liczba ograniczeń wynosi 3 i więcej
(tab. 4). Największa liczba gmin wieloproblemowych występuje w województwach
małopolskim (41), śląskim (13) i podkarpackim (8).

Przestrzenne zróżnicowanie obszarów OPR i ONW

Przeprowadzone analizy porównawcze uwidoczniły znaczący stopień przestrzen-
nego pokrycia obszarów OPR i obszarów ONW (rys. 3), co wynika z częściowego
ujednolicenia kryteriów. Do obszarów OPR włączono grunty ONW o skrajnie nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania zakwalifikowane do strefy górskiej, o specy-
ficznych utrudnieniach oraz strefy nizinnej II. W skali całego kraju ponad 74% obsza-
rów OPR zawiera się w obrębie obszarów ONW (tab. 5). Wraz ze wzrostem liczby
czynników limitujących produkcję na obszarach OPR stopień tego pokrycia wzrasta,
dochodząc do ponad 90% w przypadku gmin charakteryzujących się trzema i powyżej
czynnikami. Średni stopień pokrycia dla gmin z jednym czynnikiem limitującym wyno-

Obszary problemowe rolnictwa i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania...

Tabela 3 
 

Odsetek (liczba) gmin w strefach ONW w obrębie województw 
 

Strefy ONW Województwo górskie specyficzne nizinne II nizinne I poza ONW Razem 

Dolnośląskie 4,5 (6) 13,5 (18) 0,0 (0) 16,5 (22) 65,5 (87) 6,1 (133) 
Kujawsko-pom. 0,0 (0) 0,0 (0) 7,9 (10) 35,4 (45) 56,7 (72) 5,8 (127) 
Lubelskie 0,0 (0) 0,0 (0) 2,6 (5) 35,7 (69) 61,7 (119) 8,9 (193) 
Lubuskie 0,0 (0) 0,0 (0) 5,4 (4) 83,8 (62) 10,8 (8) 3,4 (74) 
Łódzkie 0,0 (0) 0,0 (0) 11,9 (19) 47,8 (76) 40,3 (64) 7,3 (159) 
Mazowieckie 0,0 (0) 0,0 (0) 22,9 (64) 40,7 (114) 36,4 (102) 12,9 (280) 
Małopolskie 19,2 (32) 11,4 (19) 0,0 (0) 0,0 (0) 69,4 (116) 7,7 (167) 
Opolskie 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,6 (13) 81,4 (57) 3,2 (70) 
Podkarpackie 2,8 (4) 8,4 (12) 1,4 (2) 12,6 (18) 74, 8 (107) 6,6 (143) 
Podlaskie 0,0 (0) 0,0 (0) 40,0 (42) 57,1 (60) 2,9 (3) 4,8 (105) 
Pomorskie 0,0 (0) 0,0 (0) 30,6 (30) 28,6 (28) 40,8 (40) 4,5 (98) 
Śląskie 6,7 (8) 11,8 (14) 2,5 (3) 7,6 (9) 71,4 (85) 5,5 (119) 
Świętokrzyskie 0,0 (0) 7,1 (7) 14,3 (14) 22,4 (22) 56,1 (55) 4,5 (119) 
Warmińsko-maz. 0,0 (0) 0,0 (0) 8,0 (8) 63,0 (63) 29,0 (29) 4,6 (100) 
Wielkopolskie 0,0 (0) 0,0 (0) 17,9 (37) 37,7 (78) 44,4 (92) 9,5 (207) 
Zachodniopomor-
skie 0,0 (0) 0,0 (0) 2,9 (3) 62,5 (65) 34,6 (36) 4,8 (104) 

Polska 2,3 (50) 3,2 (70) 11,1 (241) 34,2 (744) 49,2 (1072) 100,0 
(2177) 

 

Źródło: Stuczyński i in., 2006 (8). 
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Tabela 4 
 

Obszary problemowe rolnictwa (OPR) w Polsce według województw 
 

Województwo 

Ogólna 
liczba gmin 
wiejskich  
i wiejsko- 
-miejskich 

Liczba gmin 
włączonych 

do OPR 

Udział gmin 
włączonych 

do OPR 
(%) 

Liczba gmin 
włączonych 
do OPR z 1 
czynnikiem 
limitującym 

Liczba gmin 
włączonych 
do OPR z 2 
czynnikami 
limitującymi 

Liczba gmin 
włączonych 

do OPR z = > 3 
czynnikami 
limitującymi 

Małopolskie 166 125 75 56 28 41 
Świętokrzyskie 97 64 65 48 15 1 
Podkarpackie 144 89 61 49 32 8 
Podlaskie 105 55 52 33 21 1 
Mazowieckie 279 140 50 101 36 3 
Łódzkie 159 70 44 55 11 4 
Lubelskie 193 84 44 61 22 1 
Śląskie 118 50 42 26 11 13 
Pomorskie 98 33 33 27 6 0 
Dolnośląskie 133 31 23 18 13 0 
Wielkopolskie 207 42 20 34 8 0 
Warmińsko-maz. 100 10 10 10 0 0 
Opolskie 68 7 10 7 0 0 
Kuj.-pom. 127 12 9 12 0 0 
Lubuskie 74 4 9 4 0 0 
Zachodniopom. 103 4 4 3 1 0 
Polska 2171 820 38 544 204 72 

 

Źródło: Jadczyszyn, 2009 (4). 

        Tabela 5 
 

Udział obszarów OPR w obszarach ONW 
 

Obszary OPR według czynników limitujących Udział ONW (%) 
0 52,1 
1 69,5 
2 83,6 
3 94,5 
4 96,8 

Łącznie 1-4 74,3 
 

Źródło: opracowanie własne. 

Jan Jadczyszyn, Krystyna Filipiak, Tomasz Stuczyński, Piotr Koza, Stanisław Wilkos

http://www.pdffactory.pl/


17

si ponad 69% (tab. 5). W kilku województwach, w tym lubelskim, małopolskim i świę-
tokrzyskim znaczna część areału OPR nie pokrywa się z obszarami ONW (rys. 3).
Należy stwierdzić równocześnie, że obszary OPR w małym stopniu pokrywają się
z występowaniem strefy nizinnej I ONW (rys. 4). Największy stopień pokrycia dla tej
strefy występuje w województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Natomiast
w północno-zachodniej i północnej części kraju obejmującej województwa: zachod-
nio-pomorskie, lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie
obszary OPR nie występują w obrębie strefy nizinnej I ONW (rys. 4).

Rys. 2. Obszary problemowe rolnictwa (OPR) w Polsce
Źródło: Jadczyszyn, 2009 (4).

Obszary problemowe rolnictwa i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania...
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Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na występowanie obszarów o istot-
nych ograniczeniach dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, które nie są włączo-
ne do strefy ONW i nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wsparcia. W szczegól-
nie trudnej sytuacji ekonomicznej pozostają gospodarstwa na obszarach wieloproble-
mowych OPR, na których występujące ograniczenia wzajemnie się nakładają. Zwięk-
szone nakłady pracy i kosztów produkcji znacząco zmniejszają konkurencyjność tych
gospodarstw, co rzutuje bezpośrednio na poziom życia społeczeństwa wiejskiego. Na

Rys. 3. Obszary OPR według liczby czynników limitujących produkcję na tle obszarów ONW
Źródło: opracowanie własne.
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części obszarów wieloproblemowych występuje również zwiększone ryzyko degra-
dacji środowiska powiązane z erozją, zakwaszeniem i zanieczyszczeniem gleb oraz
ubytkiem substancji organicznej. Skala wdrażania działań ochronnych w ramach pro-
gramów rolnośrodowiskowych na tych obszarach jest zbyt mała w stosunku do po-
trzeb (6). Prawdopodobnie istnieje konieczność opracowania nowych działań w ra-
mach PROW wzmacniających ekonomicznie rolnictwo i ochronę środowiska w obrę-
bie obszarów OPR. Istnieje również potrzeba rozszerzenia działalności informacyjnej
i edukacyjnej na temat korzystania z działań osi 3, związanych z poprawą jakości życia
na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki, oraz działania osi 4 – Leader.

Rys. 4. Strefy obszarów ONW na tle obszarów problemowych rolnictwa (OPR)
Źródło: opracowanie własne.

Obszary problemowe rolnictwa i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania...
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PROPOZYCJE DOSKONALENIA SYSTEMU WSPIERANIA ROLNICTWA
NA OBSZARACH GÓRSKICH

Wprowadzenie i uwagi metodyczne

Kraje członkowskie Unii Europejskiej wykazują duże zróżnicowanie w zakresie
przyrodniczych warunków produkcji rolniczej. Niemal wszystkie posiadają na swoim
terytorium różnorodne tereny o mniej korzystnych warunkach do produkcji, w tym
ponad połowę z nich stanowią obszary górzyste. Są one wyodrębniane w oparciu
o wspólne, a na przestrzeni czasu ewoluujące ramowe kryteria waloryzacji utrudnień
o charakterze górskim (Rozporządzenie Rady 1257/1999 i Rozporządzenie (WE)
nr 445/2002). Jednakże szczegółowe kryteria uznawania terytorium jako uprawnione-
go do objęcia go dopłatami każdorazowo podlegało negocjacji (i uszczegółowieniu)
w rokowaniach akcesyjnych (3).

Warto podkreślić, że w krajach UE jest bardzo duże zróżnicowanie w wysokości
kwot przy wspieraniu rolnictwa i gospodarstw w odniesieniu do 1 ha powierzchni
uprawianej. Mając na uwadze zróżnicowanie struktury agrarnej i średniej wielkości
gospodarstw oznacza to także znaczące różnice w płatnościach przeliczonych na go-
spodarstwo. Różnice te wynikają w największym stopniu ze wspomnianych już uzgod-
nień negocjacyjnych dokonywanych w okresie akcesji poszczególnych krajów. Uwa-
runkowane są także wcześniejszymi krajowymi systemami wspierania stosowanymi
w okresie przedakcesyjnym i w pierwszych latach po akcesji. Wynikają one również,
a w założeniach systemu powinny wynikać głównie ze stopnia upośledzenia danego
obszaru, tj. rozmiarów niedogodności w prowadzeniu produkcji rolnej i dodatkowych
kosztów, jakie wiążą się z tego tytułu dla gospodarstwa oraz z utraconych korzyści
powodowanych dysparytetowymi warunkami produkcji.

Kwoty wspierania gospodarstw rolnych przeliczone na 1 ha powierzchni wahają
się w dużym zakresie – od 3 €/ha (we Włoszech) do 1170 €/ha (w Austrii). W obrębie
kwot minimalnych płaconych w krajach UE różnice wynoszą od 3 €/ha do 250 €/ha;
na Malcie stosuje się jedną wysokość płatności. Natomiast oddzielnie rozpatrywane
płatności maksymalne dla obszarów LFA wynoszą: od 25 € w Estonii (płatności jedno-
rodne) do kwoty 1170 € wypłacanej rolnikom austriackim. W Austrii rozpiętość po-
między minimalną a maksymalną kwotą płatności na 1 ha sięga aż 1125 €, w Niem-
czech rozpiętość ta wynosi od 25 € do 200 €/ha, a w Portugalii aż od 5 € do 750 €.
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Najniższy poziom płatności maksymalnej na 1 ha występuje w krajach o LFA nizin-
nych, tj. w: Estonii – 25 €, Danii – 58 €, na Łotwie – 64 €, Wielkiej Brytanii – 69 €,
a kolejne, czwarte miejsce pod tym względem zajmuje Polska – 71 €/ha. Na Litwie
płatności te są wyższe o 18 €. Znaczący wpływ na kształtowanie wysokiego poziomu
płatności ma występowanie na terytorium danego kraju obszarów górskich, dla któ-
rych stosuje się wyższe stawki płatności rekompensujących utrudnienia przyrodnicze.
Stąd też Austria, Włochy, Portugalia, Słowacja i Cypr stosują wysokie stawki maksy-
malne, a różnice w ich wysokości pomiędzy poszczególnymi krajami są zdecydowanie
duże. Poza krajowymi systemami wspierania obszarów górskich wiele krajów stosuje
dodatkowe, regionalne systemy korekty kwot wsparcia w powiązaniu z wyznacza-
niem dodatkowych kryteriów uprawniających do dopłat. Systemy takie funkcjonują
na szczeblu landów lub krajów związkowych w Austrii i Niemczech. Są one instru-
mentem realizacji polityki regionalnej, a także polityki ekologicznej (2).

W opracowaniu przedstawiono postulaty i wnioski, jakie zgłaszają w sposób bez-
pośredni rolnicy lub(i) ich związki syndykalne i stowarzyszenia, wskazujące na potrze-
bę doskonalenia (a zwykle rozszerzenie) wspierania obszarów górskich. Materiały
źródłowe do analizy zebrano w latach 2007–2009 poprzez badania bezpośrednie wy-
konane wśród rolników prowadzących produkcję w Karpatach Polskich. Źródłem
danych są także oceny i opinie tzw. ekspertów lokalnych, tj. liderów środowisk lokal-
nych – sołtysów, radnych i pracowników służby rolnej.

Potrzeba reform krajowego systemu wspierania obszarów górskich

Na szczeblu krajowym porządkowanie systemów wspierania obszarów górskich
(i innych terenów problemowych) powinno uwzględniać cele, jakie mają spełniać te
obszary w kraju. Cele te akcentują aspekty ekologiczne i społeczno-kulturowe, które
powinno się racjonalnie połączyć z celami produkcyjno-ekonomicznymi. Stąd też na-
leży odpowiedzieć sobie na pytanie – czy rolnictwo ma być prowadzone na obszarach
górskich, a jeżeli tak, to gdzie i jakiego wymaga wsparcia? Zapewne wsparcie to
powinno dotyczyć nie tylko płatności górskich, lecz także innych instrumentów, które
powinny mieć – wzorem PROW 2004–2007 – opcje uszczegóławiające i specyficzne
dla gór.

W zakresie bezpośrednich płatności obszarowych zasadne i prośrodowiskowe było
wprowadzenie w PROW 2007–2013 rozwiązania polegającego na powiązaniu wyso-
kości płatności z utrzymywaniem w gospodarstwie zwierząt trawożernych i ich mini-
malną obsadą. Poza jednolitą płatnością obszarową dla użytków rolnych uprawnio-
nych do wsparcia od 2007 r. przyznawana jest także płatność uzupełniająca do po-
wierzchni upraw podstawowych lub alternatywnie płatność uzupełniająca do powierzch-
ni roślin przeznaczanych na pasze, uprawianych na trwałych użytkach zielonych. Płat-
ność ta, nazywana także płatnością zwierzęcą, dotyczy trwałych użytków zielonych
położonych także na gruntach ornych, dla których przysługuje jednolita płatność ob-
szarowa. Rolnik, aby uzyskać uprawnienia do płatności musi być posiadaczem bydła,
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owiec, kóz lub koni, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich (i oznakowa-
nych) w ilości, która po przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) nie bę-
dzie niższa niż 0,3 DJP · ha-1.

Płatności te oblicza się jako iloraz zadeklarowanej do płatności powierzchni trwa-
łych użytków zielonych i liczby zwierząt (wyrażonych w DJP). System taki jest ade-
kwatny dla obszarów górskich, gdyż płatności sprzyjają podtrzymywaniu funkcji eko-
logicznych tych obszarów, w tym zapobiegają odłogowaniu i ugorowaniu oraz zarasta-
niu użytków zielonych przez lasy. W wymogach wsparcia płatnościami bezpośrednimi
nie określono jednak górnej granicy obsady inwentarza, co w warunkach górskich
wydaje się być nieuzasadnione, gdyż pozwalałoby na prowadzenie niepożądanego tu
fermowego chowu zwierząt trawożernych oraz nadmiernych rozmiarów stad. Zbyt
duża koncentracja zwierząt poza niebezpieczeństwem dla środowiska przyrodniczego
jest także zagrożeniem dla ekonomii subregionu. Chów dużych stad zwierząt na ob-
szarach o zwartej zabudowie wiejskiej, a zwłaszcza w miejscowościach o charakte-
rze turystycznym, rekreacyjnym i o dużej koncentracji gospodarstw agroturystycz-
nych może skutecznie zmienić wizerunek miejscowości i doprowadzić do regresu tych
ważnych funkcji pozarolniczych wsi. Stąd też proponuje się, aby wzorem działań
o charakterze rolnośrodowiskowym górne granice obsady zwierząt nie przekraczały
1,6 DJP · ha-1 powierzchni paszowej. Pozwoli to równocześnie na odciążenie środo-
wiska przyrodniczego poprzez ograniczenie nawożenia, zwłaszcza mineralnego (5).
Wsparcie użytków zielonych dopłatami zwierzęcymi stanowi więc słuszne rozwiąza-
nie proekologiczne z uwagi na nadal zachwiane proporcje między trwałymi użytkami
zielonymi a gruntami ornymi. Niedobór żywności na obszarach górskich zaowocował
przed laty nie tylko karczowaniem lasów, ale także zaorywaniem lepszych rolniczo
użytków zielonych, które przeznaczano pod deficytowe uprawy polowe. Dopłata ta
pozwoli na ponowne zwiększanie powierzchni pastwisk i łąk kosztem nieefektywnie
użytkowanych lub podlegających zakrzaczeniu gruntów ornych.

Dopuszczalna intensywność produkcji zwierzęcej w terenach ONW-górskich po-
winna być jednak wpisana do tzw. podstawowych wymogów obowiązujących rolni-
ków uprawnionych do wspierania gospodarstw górskich i innych o niekorzystnych
warunkach gospodarowania. Celowe jest także uzupełnienie tzw. wymogów podsta-
wowych o warunek zakazu odłogowania i ugorowania całości lub części gruntów na
obszarach górskich, gdyż są to niemal w całości tereny objęte różnymi reżimami ochrony
przyrody i krajobrazu. Gospodarstwo odłogujące nawet część gruntu powinno zostać
pozbawione dopłat obszarowych. Rozwiązanie takie eliminowałoby także z dopłat
gospodarstwa ugorujące ziemię (i eliminowałoby sens ekonomiczny ugorowania). Obok
tego, rozwiązanie takie pozwoli zapewnić wsparcie działań prośrodowiskowych,
a także promocję produkcji zwierzęcej. Problemem w dużej części obszarów górskich
Karpat jest porzucanie przez rolników niewielkich pól, których użytkowanie jest nie-
opłacalne lub niezasadne z uwagi na brak w gospodarstwie inwentarza lub jego nie-
wielką obsadę, eliminującą z produkcji w pierwszej kolejności użytki dalej położone od
gospodarstwa i mniej produktywne. Część tych pól nie jest rolniczo użytkowana, gdyż
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poprzez wielokrotne podziały rodzinne doprowadzono do ich skrajnego rozdrobnienia,
przez co nie spełniają minimalnej normy obszarowej uprawniającej do dopłat, tj. 0,1 ha.
Pola takie są już przeważnie porośnięte trawami i są typowymi nieużytkami, a zakrza-
czone stanowią znaczący problem dla ochrony krajobrazu, w tym m.in. zachowania
pożądanej granicy rolno-leśnej. Rolnicy z uwagi na fakt zwolnienia podatkowego
z użytków rolnych na obszarach górskich nie ponoszą faktycznie żadnych kosztów
z tytułu ich posiadania. Stąd też nie są zainteresowani, aby grunty te wydzierżawiać
rolnikom potrzebującym więcej paszy dla powiększanych stad zwierząt lub też dla
celów wypasu zbiorowego owiec albo bydła. Faktycznie, brak jakichkolwiek bodźców
w zakresie obrotu i zagospodarowania ziemi rolniczej przyczynia się do przyspieszo-
nego wypadania z użytkowania rolniczego dużych obszarów gruntów, stoków wcze-
śniej użytkowanych rolniczo lub gruntów sąsiadujących z lasami.

Kluczowe kwestie wsparcia rolnictwa górskiego – postulaty rolników

Potrzeby rolników wskazują na istotne ich zdaniem problemy, które wymagają
rozwiązania. Uwarunkowania dotyczące podtrzymania trwałości rolniczego użytko-
wania obszarów górskich są wysoce zróżnicowane. Zależą one od subregionu,
w którym rolnicy prowadzą produkcję rolną, kierunku i intensywności produkcji,
a także od cech osób oceniających, stanu ich wiedzy, doświadczeń zawodowych itp.

Kwestią wymagającą zmiany jest odnoszenie działań dotyczących wspierania go-
spodarstw górskich i innych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania wyłącznie do obszarów wiejskich. Pomijane są przez to znaczące
obszary, faktycznie wiejskie, położone jednak formalnie w obrębie miast, zwykle ma-
łych pod względem zamieszkującej je populacji, lecz rozległych terytorialnie. Dotyczy
to np. takich gmin miejskich, jak: Wisła, Ustroń lub Szczawnica i Krościenko. Na
terenie tej ostatniej gminy położone są rozległe pastwiska, na których od lat prowadzo-
ny był wypas owiec (także przypędzanych tu przed laty z okolic Podhala). Pomimo że
wiele gmin wiejskich o rozbudowanych centrach urbanistycznych i gospodarczych
stara się o prawa miejskie to gmina uzdrowiskowa Szczawnica chce podzielić się na
okrojoną część miejską i wiejską. Uzasadniając taki podział, władze gminy wskazały,
że mieszkańcy terenów wiejskich liczą na środki unijne przysługujące obszarom wiej-
skim i chcą uzyskać zwolnienia podatkowe (jak na usługi agroturystyczne) przy wy-
najmowaniu pokoi (1). Dobra dla gmin wiejskich byłaby zmiana w regulacjach doty-
czących delimitacji terenów uprawnionych do dopłaty górskiej. Podobnie jak ma to już
miejsce w delimitacji obszarów ONW „nie górskich” kryterium terytorialnym powi-
nien być nie cały obszar gminy, lecz obręb geodezyjny, tj. jednostka terytorialna znacz-
nie mniejsza, obejmująca część miasta lub wieś, którą w trakcie powoływania miasta
przyłączano do jego terytorium, aby np. wzmocnić argumenty w staraniach o formal-
ne przyznanie mu statusu miasta. Gospodarstwa rolnicze położone na obszarach miast
tracą także inne uprawnienia do pomocy strukturalnej, w tym w zakresie inwestycji
i budowy infrastruktury. Problemy te występowały już w minionych trzech latach, tj.

Wiesław Musiał

http://www.pdffactory.pl/


25

w trakcie wdrażania PROW 2004–2006, nie zostały jednak dostrzeżone i rozwiązane
w nowej projekcji wsparcia gospodarstw w latach 2007–2013.

Na obszarach Bieszczadów i Beskidu Niskiego do rangi problemu produkcyjnego
i ekonomicznego urastają szkody jakie wyrządzają wilki, które są pod ścisłą ochroną.
Liczna populacja tych zwierząt poszukując łatwiej zdobyczy, atakuje pasące się stada
owiec i to zarówno w ciągu dnia, jak też w nocy, gdy przebywają one w zagrodzie
(koszarze). Konieczny jest zatem wzmocniony dozór owiec w godzinach nocnych,
tzn. pilnowanie ich nawet przez 2 osoby, ale także budowa specjalnie wzmocnionych
ogrodzeń wokół koszaru. Standardowe ogrodzenia są bowiem przerywane przez wil-
ki, które potrafią się także pod nie podkopywać. Pożądane wsparcie na terenach
pasterskich powinno zdaniem rolników rekompensować budowę przenośnego, odpor-
nego na ataki wilków ogrodzenia koszaru oraz dodatkowo wspierać finansowo uciąż-
liwości nocnego dozoru stada, a także współfinansować budowę szałasów do dozoru
stad i instalacje odstraszające drapieżniki.

Zdaniem organizacji rolniczych, wzorem rozwiązań stosowanych w Austrii, Szwaj-
carii lub w Niemczech, celowe jest wydzielenie na terenach górskich stref na podsta-
wie kryteriów rolniczo-ekonomicznych. Stosowanie jednorodnych stawek wsparcia
dla gospodarstw prowadzących produkcję np. na Gubałówce (ok. 900 m n.p.m.) i w
gminie Czarny Dunajec (tereny wyżyny o niewielkich utrudnieniach topograficznych)
nie wydaje się być wystarczająco uzasadnione merytorycznie. Strefowanie to powin-
no być odniesione do konkretnego gospodarstwa, jak to miało miejsce już wcześniej
w Austrii i Niemczech. Jednakże z uwagi na olbrzymie koszty waloryzacji kilkudzie-
sięciu tysięcy gospodarstw zasadne wydaje się odniesienie strefowania do obrębów
geodezyjnych, tj. najczęściej wsi lub co najmniej do gmin. Pomocne w tym zakresie
mogą być wypracowane przed laty wskaźniki waloryzacji rolniczej przestrzeni pro-
dukcyjnej (WWRPP), które można obecnie uzupełnić o dane GIS (Geographic Infor-
mation System) dotyczące ukształtowania terenu. Wypracowanie 3–4-stopniowej skali
strefowania gór poprawiłoby obiektywizm oceny warunków gospodarowania. Pozwo-
liłoby również na ustalenie zasady kompensacji finansowej i zapobiegało porzucaniu
użytkowania ziemi w terenach najmniej dogodnych rolniczo. Istotne jest też zwróce-
nie uwagi i uwzględnienie w ocenie tzw. dostępności komunikacyjnej subregionu, tzn.
jak długo zimą ograniczony jest dojazd samochodem do gospodarstw i jaka jest odle-
głość konkretnej wsi od lokalnego centrum gospodarczego, np. wsi do siedziby gminy
lub najbliższego miasta.

Z uwagi na występujące już nasilenie redukcji chowu zwierząt trawożernych
w górach, w tym niemal zapaści w zakresie chowu owiec, celowe jest zdaniem rolni-
ków wspieranie zachowawczego, ekstensywnego utrzymywania inwentarza, połą-
czone z sezonowym wypasem. Mając na uwadze uwarunkowania kulturowe, ale
i względy produkcyjne, celowe jest wspieranie zbiorczego wypasu zwierząt, zwłasz-
cza owiec (ale także bydła i koni). Dotychczasowe korzyści rolnika z chowu owiec, to
głównie pozyskiwanie i sprzedaż jagniąt lekkich (tzw. wielkanocnych, tj. o wadze ok. 12-
-15 kg). Dla pasterza głównym pożytkiem jest pozyskiwanie od wypasanych owiec

Propozycje doskonalenia systemu wspierania rolnictwa na obszarach górskich

http://www.pdffactory.pl/


26

mleka i jego przerób na ser i oscypki. Przychody te nie są z reguły wystarczające, aby
dostatecznie umotywować te dwa ogniwa produkcji rolnej. Skala chowu zwierząt
przez rolnika jest jednocześnie uzależniona od możliwości przekazania ich do wypasu.
Pasterz może jednak wypasać owce tylko wówczas jeżeli ma możliwości zorganizo-
wania stada w środowisku lokalnym, w którym żyje. Adresatem wsparcia (benefi-
cjentem) mogą być dwa podmioty, tj. rolnik (gazda) będący właścicielem owiec odda-
wanych na wypas, dla których przygotowuje pasze (głównie siano) na zimę w swoim
gospodarstwie, a także pasterz (baca) wypasający owce sezonowo. Dodatkowa po-
moc miałaby charakter wsparcia użytkowania kośnego (lub pastwiskowego) trwa-
łych użytków zielonych. Warunkiem otrzymania pomocy byłoby jednoczesne oddanie
zwierząt na wypas zbiorczy. Pasterz organizujący wypas zbiorczy, a także wypasają-
cy zwierzęta i wówczas pozyskujący i przerabiający mleko mógłby otrzymać wspar-
cie do powierzchni użytków zielonych objętych wypasem lub do sztuki wypasanego
inwentarza. Przerób mleka i produkcja produktów regionalnych jest odrębnym proble-
mem instytucjonalizacji wspierania, który został uwzględniony w PROW 2007–2013
(4).

Wypas zwierząt trawożernych na halach ma w dużej mierze charakter kulturowy
i ochronny, stąd raczej niemożliwe jest połączenie wypasu ściśle komercyjnego z za-
chowaniem zasad aktywnej ochrony przyrody. Z uwagi na fakt, że w miarę wzrostu
wysokości n.p.m. maleje produktywność ekosystemu trawiastego, to po przekrocze-
niu granicy 900-1000 m n.p.m. trudno jest uzasadnić ekonomicznie prowadzenie wy-
pasu. Stąd też wypas na halach powinien być wspierany – na sztukę inwentarza lub
na jednostkę powierzchni – z uwzględnieniem wysokości położenia n.p.m., np. w prze-
działach co 200 m, tj. np. 500-700, 700-900, 900-1100 m (powyżej tej granicy wypas
jest zabroniony ze względów ekologicznych). Dopłata miałaby więc charakter progre-
sywnego wspierania finansowego wypasu kulturowego i ochrony krajobrazu na ob-
szarze gór średnich i wysokich.

Przywracanie wypasu zwierząt w górach, zwłaszcza wypasu stadnego (zbiorowe-
go), wymagać będzie zastosowania określonych działań ochronnych, aby zwierzęta
nie niszczyły cennych ekosystemów naturalnych, które chcemy ochronić, a jednocze-
śnie zyskały dobre warunki do całodobowej egzystencji na pastwisku. Stąd celowe
jest podjęcie wsparcia – wzorem rozwiązań austriackich lub szwajcarskich – w za-
kresie budowy tzw. instalacji pasterskich. W pojęciu tym mieszczą się zarówno drogi
do przepędzania zwierząt (w tym np. przejścia zwierząt przez las), jak i potrzebne
mostki, kładki, murki i obudowy antyerozyjne. Konieczne są także nowe szałasy dla
pasterzy, a do szałasów wyposażenie do tradycyjnego przerobu mleka, jak również
urządzenia socjalne dla obsługi wypasanych stad. Pomoc powinna mieć charakter
wsparcia inwestycyjnego (np. grant na budowę muru przeciwerozyjnego i mostku)
oraz wsparcia tzw. instalacyjnego na budowę lub(i) na pierwsze wyposażenie szałasu.

Wypas zwierząt na halach górskich i pastwiskach położonych w parkach narodo-
wych z uwagi na podwyższone wymogi ochronne powinien być prowadzony na zasa-
dach zbliżonych do rozwiązań prawnych stosowanych w procedurach o zamówie-
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niach publicznych. Kryteria pozyskania (wydzierżawienia) przez pasterza danego pa-
stwiska opierać się powinny na spełnianiu wymogów ochronno-środowiskowych, pro-
dukcyjno-ekonomicznych (m.in. wielkość stad i rasa wypasanych zwierząt), ale także
kulturowych (ubiór góralski, tradycyjny sposób wypasu i przerobu mleka). To nie park
narodowy powinien pobierać opłaty od pasterzy za powierzchnię wydzierżawioną do
wypasu, lecz jako korzystający z zabiegów pielęgnacyjnych osiąganych poprzez wy-
pas powinien przekazywać środki pozyskiwane z agencji płatniczej lub(i) ewentualnie
z grantów celowych pasterzom. Wypas w parkach narodowych powinien być szcze-
gólnie atrakcyjny ekonomicznie, aby poprzez przetargi wybrać najlepszych pasterzy
i stada dopasowane do wypasanych hal.

Wspieranie obszarów górskich powinno być częścią programów regionalnych
(wojewódzkich). Decentralizacja zarządzania funduszami pomocowymi umożliwiłaby
lepsze dopasowanie wspierania do konkretnych pasm górskich i ich specyfiki przy-
rodniczej i produkcyjnej. Działania skierowane do rolników powinny mieć wówczas
formę wsparcia rolnośrodowiskowego. Na poziomie regionów możliwe jest przygoto-
wanie dla rolników odpowiedniego wykazu, z którego będą mogli wybierać opcje atrak-
cyjne zadaniowo i finansowo. Wzorcem dla tego typu podejścia może być funkcjonu-
jący dotychczas program rolnośrodowiskowy, jednakże powinien być on dostosowany
do specyfiki przyrodniczej nawet konkretnych pasm gór. Ze wspierania gospodarstw
górskich powinny być wykluczone gospodarstwa bezinwentarzowe (nie dotyczy to
gospodarstw sadowniczych) lub z bardzo małym pogłowiem inwentarza żywego (po-
niżej wymaganej obsady minimalnej). Podobnie jak to miało miejsce w sytuacji dotacji
górskich, także gospodarstwa utrzymujące odłogi i ugory nie powinny być beneficjen-
tem tego systemu. Chociaż  użytkowanie płużne ziemi rolniczej nie powinno być admi-
nistracyjnie zabronione, to jednak z uwagi na specyfikę jej użytkowania i organizację
gospodarstw na obszarach górskich ta forma użytkowania powinna ulegać ogranicze-
niu. Służyć temu celowi powinny stosowne instrumenty ekonomiczne (np. niższe kwoty
wspierania gruntów ornych w stosunku do użytków zielonych). Ponadto poza wymie-
nionymi formami wspierania obszarów górskich, wynikającymi z rozwinięcia i mody-
fikacji płatności obszarowych górskich i rolnośrodowiskowych, istnieje również wiele
możliwości uzasadnionego merytorycznie wsparcia tych obszarów, w tym zwłaszcza
deficytowych w Polsce obszarów górskich (i górzystych).

Problemem uwidaczniającym się w ostatnich latach na obszarach górzystych jest
brak następców, ale nie w rozumieniu formalnym jako spadkobierców gospodarstw
lub ich części, lecz jako kontynuatorów gospodarowania. Jeszcze bardziej brak jest
młodych ludzi, którzy identyfikowaliby swój byt ekonomiczny z gospodarstwem rol-
nym i jego rozwojem, zwiększaniem areału gospodarstwa (chociażby poprzez dzierża-
wę) i podejmowaniem budowy obiektów gospodarczych bądź przewodziliby środowi-
sku rolników prowadzących gospodarstwa o mniejszym areale. Konieczne jest więc
wsparcie liderów lokalnych działających w obszarze gospodarki żywnościowej. Jed-
nakże aby tacy zaistnieli muszą najpierw dostrzec dla siebie miejsce w branży rolni-
czej. Celowi temu co prawda służy szereg działań PROW, są one jednak instrumenta-
mi zunifikowanymi, jednolitymi dla całego kraju.
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W minionej już projekcji ekonomicznej PROW i SPO-rolniczego stosowano także
różne dodatkowe preferencje wspierania obszarów ONW. Aktualnie w ramach prze-
glądu obecnego systemu interwencjonizmu, a także wobec potrzeby poszukiwania
rozwiązań adekwatnych do warunków polskich i regionalnych warte rozważenia jest
dodatkowe wspieranie szeregu inicjatyw faktycznie zawartych w działaniach wynika-
jących z PROW, lecz nieuwzględniających specyfiki obszarów ONW. Za najważniej-
sze propozycje zmian systemu wspierania rolnictwa terenów górskich uznać należy:

1. Rozszerzenie zakresu wsparcia finansowego dla młodych rolników podejmują-
cych po raz pierwszy produkcję na obszarach ONW (w tym górskich). Ta forma
wspierania jest dobra nie tylko dla młodych rolników, lecz także nie niesie szeregu
następstw budżetowych przechodzących na lata następne.

2. Objęcie przepisami dotyczącymi grup producentów hodowców i pasterzy stad
wypasanych zbiorczo na pastwiskach górskich, wliczając do wartości netto sprzeda-
nej produkcji nie tylko mleko owcze, lecz także produkty przerobu mleka, a więc
różnego rodzaju sery. Obowiązujące obecnie przepisy praktycznie nie zezwalają na
tworzenie grup producentów przez baców wypasających stada owiec. Logicznym
rozwiązaniem byłoby utworzenie grupy producentów przez rolników hodowców owiec,
którzy sprzedają jagnięta i odrębne grupy producentów, tj. pasterzy wypasających
owce, którzy sprzedają sery.

3. Rozszerzenie zakresu pomocy dla działania pn. „Różnicowanie w kierunkach
działalności nierolniczej”. W wielu subregionach położonych poza znanymi miejsco-
wościami turystycznymi, rekreacyjnymi i uzdrowiskowymi słabo rozwinięte są usługi
dla ludności, zanikło rzemiosło i rękodzielnictwo, słabo rozwinięte są usługi komunal-
ne. Mankamenty te są na ogół główną przeszkodą otwarcia danego terenu na tury-
stów i rozwoju pozarolniczych źródeł dochodów. Mieszkańcy subregionów mniej atrak-
cyjnych turystycznie powinni zatem zyskać preferencyjne wsparcie poprzez zwięk-
szenie maksymalnej wysokości pomocy na rozwój przedsiębiorczości udzielanej jed-
nemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym celem rozwoju działalności nierolniczej,
lecz związanej z gospodarstwem i zabudowaniami.

4. Na obszarach peryferyjnych, zapóźnionych w rozwoju gospodarczym, o małej
gęstości zaludnienia, istotne jest wspieranie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na obsza-
rach ONW spełniających dodatkowe wymogi o charakterze demograficznym powin-
no być podwyższone wsparcie w formie zwrotu części kosztów kwalifikowanych
poniesionych na działalność inwestycyjną.

Z uwagi na potrzebę porządkowania przestrzeni publicznej, w tym utrzymanie,
odbudowę i poprawę dziedzictwa kulturowego i turystycznego oraz podniesienie atrak-
cyjności turystycznej obszarów wiejskich, istotnych dla kultury narodowej, powinno
być stosowane wspieranie preferencyjne. Wspieranie to, wynikające z działania pn.
„Odnowa i rozwój wsi na obszarach górskich”, powinno być wzmocnione finansowo.

W projektach tych należy uwzględniać lokalne zasoby ludzkie, przyrodnicze, kultu-
rowe i historyczne. Szczególnie duże znaczenie dla gmin wiejskich obszarów górzy-
stych będą miały projekty, które będą intensyfikować i uzupełniać inicjatywy służące
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różnicowaniu działalności nierolniczej, w tym rozwój usług wspierających turystykę,
rekreację, a także budowę bazy materialnej i organizacyjnej dla przetwórstwa produk-
tów rolnych i jadalnych produktów leśnych. Ważne znaczenie ma także odnowa zaso-
bów budowlanych, parków i zieleni, której właścicielami jest społeczność lokalna, za-
soby te bowiem rzutują na zaspokajanie potrzeb mieszkańców i turystów oraz mają
ważne znaczenie kulturowe i estetyczne.

Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że funkcjonujący obecnie system wspierania wsi
i rolnictwa jest wysoce zunifikowany, co wynika m.in. z faktu, że cały obszar Polski
stanowi w strukturach UE jeden region (na poziomie NUTS 1). Stąd też oferowane
instrumenty wsparcia odnoszą się zarówno do sfer podmiejskich, jak i obszarów pery-
feryjnych, np. nadgranicznych. Są także identyczne dla obszarów nadmorskich, jak
i górskich (z małymi wyjątkami).

W obrębie wspierania obszarów problemowych, w tym górskich, zastosowano
także duże uproszczenia instytucjonalne, które sprawiają, że działanie to jest proste
w stosowaniu, ale często wadliwie adresowane podmiotowo i dysponuje bardzo wą-
skim instrumentarium wspierania. Zaproponowane modyfikacje stanowią swoisty ze-
staw pomysłów, które zapewne wymagają dopracowania merytorycznego, w tym roz-
szerzenia i doprecyzowania wymogów. Nie odniesiono się do wysokości zalecanego
poziomu wsparcia poszczególnych działań, czy wariantów (lub opcji), gdyż kwota
wsparcia powinna wynikać z rachunku kosztów konkretnych przedsięwzięć lub(i) utraty
korzyści, które nastąpią po ich wdrożeniu. Celowość i lepsze adresowanie wspierania
rolnictwa górskiego w stosunku do obecnie funkcjonującego systemu przyniosłoby
zapewne także oszczędności finansowe. Beneficjentami wsparcia byliby rolnicy fak-
tycznie spełniający w górach funkcje ekonomiczne i ekologiczne (a także kulturowe),
a nie jak obecnie często właściciele ziemi, nawet niekoniecznie ją użytkujący, a także
korzystający ze wsparcia w sytuacji, gdy ziemia ta nie jest właściwie zagospodarowa-
na. Godną rozważenia alternatywą dla dotowania gospodarstw wynikającego ze wspar-
cia obszarów ONW-górskich są dopłaty rolnośrodowiskowe. Powinny one także być
bardziej, niż to ma miejsce obecnie, nakierowane na specyfikę przyrodniczą i społecz-
no-gospodarczą konkretnych pasm górskich, a nawet stref wysokościowych, w któ-
rych prowadzona jest produkcja rolnicza.

Propozycje doskonalenia systemu wspierania rolnictwa na obszarach górskich
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Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
w Warszawie

OBSZARY PROBLEMOWE ROLNICTWA W ŚWIETLE PLANOWANIA
MIEJSCOWEGO

Wprowadzenie

Gospodarowanie przestrzenią, głównie w zakresie przeznaczenia terenu i sposobu
jego zagospodarowania, należy do zadań, jakie stawia przed sobą planowanie prze-
strzenne. W szerokim ujęciu problemu zaproponowanym przez grupę naukowców
opracowujących „Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju” (2) planowaniem przestrzennym jest całokształt działań zmierzających do za-
pewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju. Jest to sztuka or-
ganizowania przestrzeni na potrzeby człowieka, która przyjmuje ład przestrzenny
i zrównoważony rozwój za podstawę działań, przy jednoczesnym uwzględnieniu wza-
jemnych powiązań poszczególnych obszarów i nadrzędnych interesów publicznych
(leksykon pojęć KPZK).

Jednym z istotniejszych składników, który podlega w ostatnich latach ogromnej
presji jest rolnicza przestrzeń produkcyjna definiowana jako część terenów bezpo-
średnio związanych z produkcja rolniczą. W powszechnym odbiorze w relacji z plano-
waniem przestrzennym sprowadza się ją wyłącznie do żyzności gleby. Nie jest ekspo-
nowany jej szerszy aspekt, np. walory krajobrazowe, bioróżnorodność siedlisk, folklor,
tożsamość kulturowa.

Planowanie przestrzenne, a dokładniej realizowane na szczeblu gminnym plano-
wanie miejscowe odpowiada w ostatnich latach za pogłębiającą się degradację rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej. Jej przejawem jest zmiana przeznaczenia gruntów rol-
nych na cele nierolnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Zjawisko to przybiera alarmujące rozmiary w obszarach metropolitalnych, choć coraz
częściej pierwsze jego symptomy obserwujemy w gminach leżących w znacznej odle-
głości od dużych miast. Zmiany ilościowe dotyczące przeznaczenia terenów nie są
w żaden sposób powiązane z prognozami demograficznymi lub możliwościami inwe-
stycyjnymi. Są wyłącznie czysto politycznym działaniem lokalnych władz samorządo-
wych. Dają one tym świadectwo swojego stosunku do zasobów przyrodniczych, czę-
stokroć w jawny sposób łamiąc przyjętą konstytucyjnie zasadę zrównoważonego roz-
woju.
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Skala zjawiska

Zmiany przeznaczania gruntów rolniczych na cele nierolnicze w skali ogólnopol-
skiej można prześledzić poprzez dane uzyskiwane od gmin w wyniku przeprowadza-
nej corocznie przez GUS ankiety „Planowanie przestrzenne w gminach”. Prowadzo-
ne od 2004 r. badanie statystyczne, mimo poważnych zastrzeżeń co do wiarygodności
danych1 , dostarczyło alarmujących informacji wskazujących na błędy w podejmowa-
niu decyzji przestrzennych. Informacje te pochodzą z dwóch źródeł – studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej studium uwa-
runkowań lub studium) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(dalej planów miejscowych).

Studium uwarunkowań jest obligatoryjnym dokumentem prezentującym politykę
przestrzenną, która de facto jest pomysłem na przestrzenny rozwój gminy. Studium
definiuje i określa pryncypia rozwoju przestrzennego, uwzględniając zarówno potrze-
bę rozwoju, jak i wprowadzając niezbędne ograniczenia. Kluczowym ustaleniem stu-
dium uwarunkowań jest przeznaczenie terenu. Głównym zadaniem studium jest koor-
dynacja opracowywanych na jego podstawie planów miejscowych, które muszą być
z nim zgodnie. Dokument ten nie ma mocy prawa miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, w którym
następuje prawne zagwarantowanie możliwości użytkowania terenu. Plan miejscowy
doprecyzowuje zapisy studium uwarunkowań w zakresie przeznaczenia terenu i spo-
sobu jego zagospodarowania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie
jest dokumentem obligatoryjnych, a jego zasięg przestrzenny pozostaje indywidualną
sprawą każdego samorządu lokalnego. W toku procedury opracowania planu miej-
scowego sporządzający go organ występuje o wydanie decyzji Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych najwyższych klas bonitacyj-
nych (I-III) na cele nierolnicze, o ile powierzchnia użytków rolnych przekracza 0,5 ha.
Organem opiniodawczym ministra w tej sprawie jest Marszałek Województwa, który
wspólnie z Okręgową Izbą Rolniczą przygotowuje stanowisko dotyczące rzeczywi-
stego rolniczego wykorzystania gruntów oraz konieczności przeznaczenia najwarto-
ściowszych z przyrodniczego punktu widzenia gleb na cele inwestycyjne. Zmiana prze-
znaczenia gruntów klas IV-VI na cele nierolnicze należy do kompetencji Rady Gmi-
ny2.

2 W 2008 r. wprowadzono zmianę do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, która zwolniła grunty IV kl. bonitacyjnej o powierzchni przekraczającej 1 ha z obowiązku
uzyskiwania zgody marszałka oraz zniosła konieczność występowania o zgodę dla gruntów wszystkich
klas w granicach administracyjnych miast.

1 Samorządy zwracały uwagę na brak możliwości dokonania precyzyjnego pomiaru powierzchni na
mapie w sytuacji, gdy danych takich nie umieszczono w części tekstowej studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego.
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Badanie statystyczne „Planowanie przestrzenne w gminach” odnosi się bezpo-
średnio do ustaleń zawartych w dwóch dokumentach: studium oraz planie miejsco-
wym i obejmuje wiele zagadnień, z których najistotniejsze z punktu widzenia rolniczej
przestrzeni produkcyjnej to:

• powierzchnia terenów wskazanych w studium pod zabudowę mieszkaniową
(ha);

• powierzchnia terenów wskazanych w studium wymagających zmiany prze-
znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (ha);

• łączna powierzchnia gruntów rolnych, dla których zmieniono w planach prze-
znaczenie na nierolnicze (ha);

• łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w planach pod zabudowę (ha);
• łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w planach pod zabudowę miesz-

kaniową (ha).
W wielu województwach zaledwie połowa obszarów wskazanych pod zabudowę

mieszkaniową będzie realizowana na gruntach słabszych klas bonitacyjnych lub po-
wstawać będzie na terenach już wskazanych do zabudowy (rys. 1). Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem, w któ-
rym samorządy w sposób niekontrolowany, bez uwzględniania szerszego kontekstu
zjawiska oferują tereny inwestycyjne potencjalnym nabywcom. Analiza studiów wy-
konana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego wykazała, że rezerwy
terenów pod nową zabudowę w samym tylko Obszarze Metropolitalnym Warszawy
wynoszą 134 tys. ha i przewyższają o 70% istniejące obszary zainwestowane. Eks-
pansja planistyczna sprawia, że w wielu gminach rezerwy 8–10-krotnie przekraczają
istniejące zainwestowanie. Pojemność wyznaczonych w studiach m.st. Warszawy
i gmin sąsiadujących nowych terenów wskazanych pod funkcje zabudowy mieszka-

Rys. 1. Powierzchnia terenów wskazywanych w studium uwarunkowań do zabudowy,
w tym na terenach o najlepszych warunkach glebowych

Źródło: dane GUS, 2008 (1).

Obszary problemowe rolnictwa w świetle planowania miejscowego
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niowej szacuje się na kolejnych 3 mln osób (3). Natomiast prognozy demograficzne
wskazują, że liczba ludności Polski w 2035 r. może być o 2,2 mln osób mniejsza niż
obecnie. Regres dotyczyć będzie wszystkich regionów, z wyjątkiem Mazowsza (rys.
2).

Rys. 2. Prognoza liczby ludności do 2035 r.
Źródło: dane GUS, 2008 (1).

Plany miejscowe realizowane są w Polsce z myślą o uporządkowaniu statusu praw-
nego terenów już zagospodarowanych (nie uruchamiają nowych obszarów pod zabu-
dowę) oraz o uruchomieniu nowych terenów inwestycyjnych. Jak pokazuje praktyka
rozwój przestrzenny naszego kraju poprzez odzyskiwanie terenów opuszczonych oraz
rewitalizację zabudowy stanowi margines inwestycyjny. Budowa nowych osiedli miesz-
kaniowych, dróg, stref ekonomicznych odbywa się kosztem terenów rolniczych (rys.
3). Jednocześnie presja na uruchamianie nowych terenów inwestycyjnych jest bardzo
duża. Wciąż podnoszone są argumenty, jakoby barierą rozwoju inwestycji w Polsce
jest niedostatek terenów możliwych do zabudowy.

Monitorowanie zjawiska na szczeblu lokalnym

W skali lokalnej w trakcie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy wykonuje się analizy wielokryterialne zmian prze-
znaczenia terenu z wykorzystaniem narzędzi GIS. Analizy te pozwalają ocenić nie
tylko skalę presji na tereny rolne ze strony potencjalnej zabudowy, ale także jej rozkład
przestrzenny. Analizy takie wykonano dla gminy Klembów (powiat wołomiński), któ-
rej celem rozwoju jest stworzenie oferty terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usłu-
gowych dla szerokiego segmentu inwestorów. Jego realizacja odbywa się poprzez
zmianę przeznaczenia terenów na cele budowlane. Skala dokonywanej zmiany jest
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niewspółmiernie duża do ruchu budowlanego. Zaledwie 15% wszystkich terenów
wskazanych do zabudowy w planach miejscowych jest obecnie zainwestowana. Cał-
kowita powierzchnia wszystkich terenów zabudowanych (bez dróg) wynosi 357 ha;
jej rozmieszczenie przedstawiono na rysunku 4.

W obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. miejscowym ogólnym planie zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Klembów przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową
aż 895 ha, z tego 308 ha stanowiło rezerwę terenu, której uruchomienie wymagało
opracowania studium urbanistycznego rozwiązującego problemy komunikacyjne i usta-
lające charakter zabudowy (rys. 5). Natomiast w studium z 2003 r. wskazano łącznie
3156 ha terenów do zabudowy. Opracowywane na podstawie ustaleń studium uwa-
runkowań plany miejscowe nie przewidują etapowania zabudowy; projektowana za-
budowa ma być realizowana nie tylko na gruntach wysokich klas bonitacyjnych, ale
także na wyposażonych w podziemną sieć drenarską.

Obecnie zakrojone na szeroka skalę, szczególnie na terenach podmiejskich, proce-
sy planistyczne prowadzą do poważnego uszczuplenia zasobów powierzchni ziemi,
jakimi są tereny pełniące funkcje rolne. Ich zabudowywanie nie jest poprzedzone uzbro-
jeniem terenu w podstawową infrastrukturę techniczną (wodociąg i kanalizacja). Za-
budowa ma najczęściej charakter chaotyczny. Często wiążą się z nią tak niekorzystne
dla obszarów rolniczych zjawiska, jak:

• fragmentacja gruntów rolniczych,
• zasklepianie gleb wysokich klas bonitacyjnych,
• niszczenie podziemnej sieci drenarskiej.

Obszary problemowe rolnictwa w świetle planowania miejscowego

Rys. 3. Tereny przeznaczone w planie miejscowym na cele inwestycyjne, w tym kosztem terenów
rolniczych

Źródło: dane GUS, 2008 (1).
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Podsumowanie

Problem przekształcania gruntów rolniczych w tereny budowlane badany jest wy-
łącznie pod kątem ilościowym. Rozkład przestrzenny tego zjawiska nie jest rozpozna-
ny w szerszej skali, choć przykład opisanej powyżej gminy Klembów wskazuje, że nie
jest on mniej ważny. W kontekście zaprezentowanych problemów planowania miej-
scowego kwestie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze należało-
by włączyć do badań obszarów problemowych rolnictwa.

Piotr Fogel

Rys. 4. Ograniczenia rozwoju przestrzennego gminy Klembów z uwagi na jakość rolniczej
przestrzeni produkcyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Klembów.
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W ujęciu regionalnym ponadgminnym należy koordynować i prowadzić rozwój
budowlano-inwestycyjny, preferując na jego cele obszary problemowe rolnictwa
(OPR). Takie podejście do planowania pozwoli utrzymywać w rolniczym użytkowa-
niu grunty o wyższym potencjale produkcji żywności, pełniące w środowisku większą
rolę w zakresie retencji wody i bioróżnorodności przestrzennej.

Rys. 5. Obszary przeznaczone pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gminy Klembów

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Klembów.
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WYBRANE DZIAŁANIA ROLNOŚRODOWISKOWE W KONTEKŚCIE
OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH

NA OBSZARACH PROBLEMOWYCH ROLNICTWA*

Wstęp

Działalność rolnicza poprzez ścisły związek ze środowiskiem przyrodniczym wpły-
wa na jego jakość, utrzymanie bioróżnorodności i zróżnicowanie krajobrazu wiejskie-
go, a w konsekwencji na warunki życia i wypoczynku człowieka. Współczesne rolnic-
two korzystając z zasobów środowiska naturalnego w wielu wypadkach rozwija się
jego kosztem, powodując szereg niekorzystnych procesów związanych z degradacją
środowiska, takich jak zakwaszenie gleby, ubytek substancji organicznej, erozję wodną
i wietrzną, przemieszczanie składników mineralnych do wód gruntowych i powierzch-
niowych. Ochrona zasobów przyrodniczych i poprawa konkurencyjności gospodarstw
w warunkach polskich jest szczególnie istotna ze względu na niski potencjał produk-
cyjny rolnictwa, uwarunkowany dominacją gleb lekkich, małymi zasobami wodnymi,
ukształtowaniem terenu i rozdrobnieniem struktury agrarnej.

W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich w powiązaniu z funkcją środowiskową rolnictwa (3, 4). Taki kie-
runek rozwoju i kompromis pomiędzy poziomem produkcji rolnej a ochroną środowi-
ska i perspektywą rozwoju obszarów wiejskich został nakreślony przez unijną politykę
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/
2005. W Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera działania
na obszarach wiejskich w ramach czterech kierunków, tzw. osi:

Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich,
Oś 4. Leader.
Wprowadzanie dodatkowych działań prośrodowiskowych bez stosowania instru-

mentów finansowych rekompensujących nakłady mogłoby doprowadzić do pogorsze-
nia sytuacji ekonomicznej rolników, a na obszarach szczególnie wrażliwych, tzw. ob-

* Opracowanie wykonano w ramach zadań 1.3 i 1.9 w programie wieloletnim IUNG - PIB
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szarach problemowych rolnictwa (OPR) do zaniechania działalności rolniczej, zmian
w krajobrazie wiejskim i nasilenia tempa wyludniania się wsi.

W ramach prac nad wdrażaniem wspólnej polityki rolnej w Polsce wyznaczono
obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), biorąc pod uwagę
niską produktywność ziemi wyrażoną wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej (wskaźnik WRPP), położenie nad poziomem morza oraz wskaźnik za-
ludnienia. Łącznie wydzielono cztery strefy ONW: górską, o specyficznych utrudnie-
niach, nizinną I i nizinną II, do których włączono ponad 56% użytków rolnych (20).
W celu dalszego uszczegółowienia i uzupełnienia obszarów ONW o dodatkowe czyn-
niki limitujące produkcję rolniczą i procesy degradacji środowiska w ramach progra-
mu wieloletniego IUNG-PIB wyznaczono strefę obszarów problemowych rolnictwa
(OPR); (6). Poprzez odpowiedni dobór czynników limitujących zidentyfikowano
w skali kraju gminy charakteryzujące się skrajnie niskim potencjałem produkcyjnym
(wskaźnik WRPP <= 52 pkt), gminy w dużym stopniu narażone na procesy erozji
wodnej, o silnie zakwaszonych glebach, niskiej zawartości próchnicy, zanieczyszczo-
ne metalami ciężkimi i o rozdrobnionej strukturze gospodarstw (8-10, 19). Do obsza-
rów OPR włączono 820 gmin, co stanowi 38% liczby gmin wiejskich i wiejsko-miej-
skich oraz 32% użytków rolnych.

Obszary ONW i OPR są przestrzennym wyznacznikiem potrzeb wsparcia finan-
sowego z tytułu gospodarowania na terenach o mniej korzystnych od przeciętnych
warunkach agroekologicznych oraz wprowadzania dodatkowych działań ochronnych
wzmacniających stan środowiska.

Program rolnośrodowiskowy

Podstawowym instrumentem finansowym wzmacniającym środowisko w ramach
PROW są działania realizowane w Osi 2. Obejmują one m.in.:

• wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

• program rolnośrodowiskowy,
• zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne,
• odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wpro-

wadzanie instrumentów zapobiegawczych.
Działania te są o tyle istotne, że w EU ponad 91% terytorium to obszary wiejskie,

które zamieszkuje ponad 56% unijnych obywateli. Obszary wiejskie w Polsce zajmują
ponad 90% terytorium kraju i są miejscem zamieszkania prawie 15 milionów Pola-
ków. Program rolnośrodowiskowy jest działaniem skierowanym do gospodarstw ak-
tywnych, godzących się na przyjęcie zobowiązań środowiskowych za zryczałtowaną
opłatę. Celem programu rolnośrodowiskowego jest:

• przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych
rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich,

• promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania,

Krzysztof Jończyk, Jan Jadczyszyn
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• odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód,
• ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych od-

mian roślin uprawnych.
Podstawowym narzędziem realizacji tych celów jest 9 pakietów rolnośrodowisko-

wych, które realizowane są zarówno na gruntach ornych, jak i użytkach zielonych.
Niektóre z nich mają charakter działań systemowych (np. pakiet rolnictwo zrówno-
ważone, rolnictwo ekologiczne), inne ukierunkowane są na ochronę bioróżnorodności
(np. obszary Natura 2000) lub zasobów genowych (ochrona zagrożonych gatunków
roślin, ras zwierząt); (2).

Istotne znaczenie z punktu widzenia ograniczania zagrożeń środowiska przyrodni-
czego na obszarach wiejskich ma również obowiązek przestrzegania przez benefi-
cjentów dopłat bezpośrednich i programów rolnośrodowiskowych zasad wzajemnej
zgodności (cross-compilance). Polegają one m.in. na: ochronie wód przed zanie-
czyszczeniem spowodowanym przez substancje niebezpieczne, przestrzeganiu zasad
stosowania osadów ściekowych, ochronie wód przed zanieczyszczeniami powodo-
wanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, wdrażaniu dobrej kultury rolnej.

Wszystkie te metody i narzędzia ochrony środowiska przyrodniczego są często
niewystarczające w sytuacji gospodarowania na obszarach problemowych rolnictwa
(OPR). Wydaje się celowe wzmocnienie finansowych zachęt dla gospodarstw funk-
cjonujących na OPR oraz wypracowanie dodatkowych narzędzi skierowanych do
tych obszarów. Duże znaczenie w ograniczaniu zagrożeń na obszarach problemo-
wych rolnictwa powinny mieć również programy związane z zalesianiem gruntów
rolnych oraz dodatkowe wsparcie gospodarstw funkcjonujących w obszarach gór-
skich (5).

Mechanizmy poszczególnych działań są dobrze rozpoznane na podstawie wielolet-
nich szczegółowych badań nad systemami produkcji (7, 11-16) i umożliwiają one do-
kładną analizę ich efektywności. W syntetyczny sposób siłę oddziaływania wybra-
nych działań PROW na środowisko przyrodnicze przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 
 

Klasyfikacja potencjalnego wpływu działań PROW 2004–2006 na środowisko i krajobraz 
 

Działanie PROW  
2004–2006 

Jakość 
wód 

Erozja 
gleb 

Sekwestracja 
węgla Bioróżnorodność Zachowanie 

krajobrazu 
ONW ++ ++ ++ ++ ++ 
Program rolnośrodowiskowy +++ +++ +++ +++ +++ 

Zalesianie gruntów rolnych +++ +++ +++ +++ +++ 
 

Stopień potencjalnego wpływu: ++ – korzystny, +++ – wysoce korzystny 
Źródło: ewaluacja ex post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 (5). 

Wybrane działania rolnośrodowiskowe w kontekście ograniczania zagrożeń występujących...
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Analizując wybrane praktyki rolnicze można określić bardziej szczegółowo skutki
określonych działań. Charakter oddziaływania większości z nich jest kompleksowy,
np. wdrażania ekologicznego systemu gospodarowania, rolnictwa zrównoważonego
czy stosowania międzyplonów. W dalszej części opracowania, na przykładzie wyni-
ków wieloletnich badań prowadzonych w IUNG-PIB, przedstawiono skutki środowi-
skowe wdrażania ekologicznego systemu gospodarowania, rolnictwa zrównoważone-
go (na przykładzie integrowanego systemu produkcji).

Skutki środowiskowe ekologicznego i integrowanego systemu
gospodarowania

Badania prowadzono w latach 1996–2009 na obiekcie doświadczalnym zlokalizo-
wanym w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Osinach (woj. lubelskie). Obiekt do-
świadczalny o powierzchni całkowitej 17 ha podzielony został na części reprezentują-
ce porównywane systemy produkcji roślinnej. Czynnikami różnicującymi porówny-
wane systemy były: płodozmian i związana z nim uprawa międzyplonów wraz z uprawą
roli, nawożenie organiczne, nawożenie mineralne, ochrona roślin, pielęgnacja zasie-
wów itp. Poniżej podano charakterystykę ocenianych systemów:

I. System ekologiczny reprezentowany był przez zmianowanie: ziemniakxx – jęcz-
mień jary/pszenica jara + wsiewka – motylkowate (koniczyna czerwona i biała)
z trawą (I rok) – koniczyna czerwona i biała z trawą (II rok) – pszenica ozima +
poplon. W systemie tym nie stosowano syntetycznych nawozów mineralnych, che-
micznych środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu. Nawożenie organiczne obej-
mowało stosowanie kompostu raz w rotacji pod ziemniak (30 t ⋅ ha-1) oraz przyorany
międzyplon (mieszanka z udziałem strączkowych). Zwalczanie chwastów polegało na
intensywnych zabiegach mechanicznych i dodatkowo pieleniu ręcznym ziemniaka.

II. System integrowany obejmował zmianowanie: ziemniakxx – jęczmień jary/
pszenica jara – bobik/łubin – pszenica ozima + międzyplon. W systemie tym przemy-
słowe środki produkcji stosowane były w umiarkowanych ilościach. Nawożenie azo-
tem było mniejsze o 30-40% niż w systemie konwencjonalnym, dawki azotu korygo-
wane były na podstawie wyników oznaczeń ilości N mineralnego w glebie w okresie
wiosennego ruszenia wegetacji. Zabiegi ochrony roślin wykonywane były zależnie od
nasilenia agrofagów. Nawożenie organiczne obejmowało: 30 t ⋅ ha-1 kompostu pod
ziemniaka, przyoraną słomę bobiku i międzyplony.

III. System konwencjonalny: wariant A reprezentowany był przez zmianowa-
nie: rzepak – pszenica ozima – jęczmień jary/pszenica jara. Gospodarowanie w tym
systemie opierało się na intensywnych technologiach produkcji roślinnej zalecanych
przez IUNG-PIB. Charakteryzują się one dużym zużyciem przemysłowych środków
produkcji. Nawożenie organiczne ograniczone było do przyorywania słomy rzepaku
i pszenicy ozimej. Natomiast wariant B obejmował monokulturę pszenicy ozimej. Był
to obiekt będący skrajnym przykładem uproszczeń w sposobie gospodarowania.
W przypadku monokultury pszenicy stosowana była intensywna technologia produkcji
ukierunkowana na ograniczanie niekorzystnego oddziaływania ciągłej uprawy tej sa-
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mej rośliny. Nawożenie organiczne stosowane było w formie słomy przyorywanej co
drugi rok.

Pełniejszą charakterystykę obiektu doświadczalnego oraz metodykę oceny para-
metrów środowiskowych podano we wcześniejszych opracowaniach (11, 15, 16).
W 14-letnim okresie prowadzenia badań nie stwierdzono znaczących zmian podsta-
wowych elementów żyzności gleby. Wykazano, że ekologiczne gospodarowanie spo-
wodowało okresowe obniżenie zasobności gleby w potas, jednak zastosowanie do-
puszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym nawozów mineralnych zaha-
mowało niekorzystną tendencję. W dotychczasowym okresie badań stwierdzono sto-
sunkowo mały wpływ porównywanych sposobów gospodarowania na zawartość węgla
organicznego w glebie (rys. 1C). Na polach systemu ekologicznego była ona nieco
większa w porównaniu z występującą w warunkach systemu konwencjonalnego
i monokultury, jednak nie stwierdzono wyraźnych zmian w stosunku do stanu wyjścio-
wego odnotowanego przed założeniem doświadczenia. W literaturze wskazuje się na
wzrost zawartości próchnicy w glebie w warunkach ekologicznego gospodarowania
(17). Brak w naszych badaniach wyraźniejszego wpływu tego sposobu gospodarowa-
nia na ilość węgla organicznego w glebie mógł być spowodowany przyśpieszoną mi-
neralizacją materii organicznej w następstwie zwiększonej ilości mechanicznych za-
biegów uprawowych i pielęgnacyjnych stosowanych w celu ograniczenia zachwasz-
czenia. Znaczenie intensywności uprawy roli w zachowaniu zasobów węgla orga-
nicznego w glebie dobrze uwidaczniają wyniki badań prowadzone przez innych auto-
rów (rys. 2).

Stosowanie nawozów wapniowo-magnezowych jeden raz w rotacji zmianowania
umożliwiało utrzymanie optymalnego odczynu i zasobności gleby w magnez na wszyst-
kich obiektach.

System ekologiczny charakteryzował się zrównoważonym i bezpiecznym dla śro-
dowiska saldem bilansu azotu, wynoszącym średnio 11 kg N ⋅ ha-1 ⋅ rok-1. W systemie
konwencjonalnym odnotowano nadwyżkę bilansową tego składnika na poziomie
49 kg N ⋅ ha-1 ⋅ rok-1, w integrowanym 36 kg N ⋅ ha-1 ⋅ rok-1, a w monokulturze
70 kg N ⋅ ha-1 ⋅ rok-1.

Ocena zagrożenia środowiska naturalnego określana zawartością Nmin w glebie
i przesączach glebowych wskazuje, że w warunkach systemów ekologicznego i inte-
growanego zagrożenie wymywaniem azotu z gleby jest małe, natomiast zdecydowa-
nie największe w monokulturze pszenicy ozimej. System konwencjonalny, w którym
uprawiano zboża i rzepak zajmował pod tym względem miejsce pośrednie (rys. 1, tab.
2).

W porównywanych systemach produkcji w latach 2003–2005 straty azotu na sku-
tek wymywania, obliczone dla całego zmianowania z wykorzystaniem modelu NDICEA,
kształtowały się w granicach: 3 kg N ⋅ ha-1 w systemie ekologicznym, 25 kg N ⋅ ha-1

w konwencjonalnym, 17 kg N ⋅ ha-1 w integrowanym i 31 kg N ⋅ ha-1 w monokulturze
pszenicy ozimej (rys. 3).

Gospodarowanie zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego, w porównaniu
z konwencjonalnym, spowodowało wzrost wskaźników aktywności mikrobiologicz-
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Rys. 1. Zmiany zasobności gleb w fosfor (A), potas (B) i węgiel organiczny (C)
(100% stan wyjściowy w 1995 r.) w zależności od systemu produkcji

Źródło: badania własne.
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nej, w tym mikroorganizmów odpowiedzialnych za mineralizację azotu organicznego
i asymilację azotu atmosferycznego. W systemie ekologicznym stwierdzono ponadto
większą niż w pozostałych badanych obiektach aktywność mikroorganizmów biorą-
cych udział w przemianach fosforu oraz zawartość glomalin uczestniczących w two-
rzeniu struktury gleby (18).

Przedstawione wyniki wskazują na skuteczność działań ochronnych systemów
gospodarowania opartych na wielopolowych zmianowaniach i wykorzystujących ta-
kie elementy zmianowania, jak międzyplony i roślin motylkowate.

Rys. 2. Zasoby węgla organicznego w glebie w różnych systemach uprawy roli
Źródło: Arrouays i in., 2002 (1).
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Tabela 2 
 

Zawartość Nmin (N-NO3 i N-NH4) w glebie (kg ⋅ ha-1); (średnio z lat 1999–2009)  
w zależności od systemu produkcji 

 
System produkcji 

ekologiczny konwencjonalny integrowany monokultura Profil gleby 
(cm) 

jesień wiosna jesień wiosna jesień wiosna jesień wiosna 
0-30 44 32 44 27 49 30 70 24 

30-60 28 25 36 22 34 26 56 24 
60-90 15 21 26 25 22 30 42 40 
0-90 88 78 107 74 105 86 168 88 

Różnica 
(jesień-wiosna) 10 33 19 80 

 

Źródło: badania własne. 
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Przestrzenne rozmieszczenie wybranych pakietów rolnośrodowiskowych

Analiza przestrzenna wniosków złożonych do Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (ARiMR) w skali kraju umożliwiła dokonanie oceny rozmieszczenia
pakietów programu rolnośrodowiskowego na tle obszarów problemowych rolnictwa
(OPR). Zgodnie z przyjętymi kryteriami kwalifikacji obszary OPR charakteryzują się
szczególnie trudnymi warunkami dla rolnictwa i istotnymi zagrożeniami środowisko-
wymi; wymagają zatem w pierwszej kolejności działań ochronnych i stosowania do-
stępnych pakietów.

Przeprowadzona ocena uwidoczniła małe zainteresowanie rolników na obszarach
OPR pakietami ochronnymi K01 – Ochrona gleb i wód oraz K02 – Strefy buforowe
(rys. 4). Szczególnie mała powierzchnia tych pakietów występuje na obszarach za-
grożonych erozją wodną w górach i na pogórzu oraz w pasie wyżyn. Największy
udział pakietów odnotowano natomiast w części północno-zachodniej i zachodniej,
gdzie zagrożenie erozją wodną jest znikome. Podobny układ przestrzenny odnotowa-
no dla pakietu S02 – Rolnictwo ekologiczne (rys. 5) z uwidocznieniem większej kon-
centracji powierzchni pakietu w obrębie Pogórza Środkowobeskidzkiego (Bieszczad)
i Pogórza Beskidzkiego.

Podsumowanie

Programy rolnośrodowiskowe w obecnej formie nie są wystarczającym narzę-
dziem mogącym ograniczyć zagrożenia występujące na obszarach problemowych
rolnictwa. Dotyczy to zarówno funkcji ochronnych dostępnych obecnie pakietów, jak
i ich przestrzennego wykorzystania w dostosowaniu do realnych zagrożeń i potrzeb.
Przedstawione analizy uwidoczniły przestrzenne przesunięcie pakietów ochronnych
w stosunku do obszarów wymagających ochrony. Przyczyn takiego zjawiska należy

Rys. 3. Zawartość Nmin w przesączach glebowych (w latach 2002–2009)
Źródło: badania własne.
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upatrywać w czynnikach organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw, które w więk-
szym stopniu determinują możliwości uczestnictwa w istniejących programach niż
uwarunkowania natury środowiskowej. Dodatkowo czynnikiem wpływającym na małą
aktywność gospodarstw w wykorzystaniu istniejących instrumentów w ramach PROW
jest niewystarczająca wiedza o znaczeniu działań ochronnych, szczególnie na obsza-
rach OPR.

W dalszej perspektywie funkcjonowania programów ukierunkowanych na popra-
wę środowiska naturalnego i obszarów wiejskich należy opracować specjalne działa-
nia skierowane do OPR. Powinny one uwzględniać wprowadzenie dodatkowych za-
chęt finansowych (np. w formie dodatkowej premii dla gospodarstw wdrażających
pakiety rolnośrodowiskowe na obszarach OPR), szeroką kampanię informacyjną
o możliwościach wsparcia obszarów wiejskich w kontekście rozwoju wielofunkcyjne-

Rys. 4. Rozmieszczenie przestrzenne pakietów ochronnych K01 – Ochrona gleb i wód
oraz K02 – Strefy buforowe (stan w 2007 r.)

Źródło: opracowanie własne.
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go (wsparcie dla działalności pozarolniczej, stymulowanie przemian strukturalnych).
Pozostałe działania w ramach osi 2, np. wspieranie gospodarstw na obszarach ONW,
zalesienia gruntów rolnych, powinny zostać zweryfikowane pod względem płatności,
głównie dla obszarów górskich i obszarów ze specyficznymi naturalnymi utrudnienia-
mi, w tym dla OPR.

Należy opracować i wdrożyć system monitoringu efektów środowiskowych dzia-
łań związanych z programami rolnośrodowiskowymi w powiązaniu z innymi progra-
mami adresowanymi do rolnictwa i obszarów wiejskich. System taki powinien uwzględ-
niać obszary problemowe rolnictwa.

Rys. 5. Rozmieszczenie przestrzenne pakietu S02 – Rolnictwo ekologiczne (stan w 2008 r.)
Źródło: opracowanie własne.
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ZALESIANIE GRUNTÓW A OBSZARY PROBLEMOWE ROLNICTWA

Wstęp

W opracowaniach dotyczących stanu oraz perspektyw rozwoju polskiego rolnic-
twa wskazano na występowanie szeregu czynników ograniczających prowadzenie
działalności rolniczej, a obszary charakteryzujące się skumulowaniem ich negatywne-
go oddziaływania określa się jako obszary problemowe rolnictwa (OPR); (1). Prace
analityczne prowadzone w obrębie OPR mają na celu identyfikację czynników limitu-
jących prowadzenie m.in. efektywnej produkcji polowej, wśród których istotną rolę
odgrywają czynniki natury przyrodniczej oraz demograficznej. Warto zatem przypo-
mnieć, że przeprowadzona w nieodległej przeszłości1  analiza tych czynników stano-
wiła podstawę do opracowania wieloletniego programu zalesieniowego – Krajowego
Programu Zwiększania Lesistości (KPZL) – bazującego na leśnym zagospodarowa-
niu gruntów wyłączanych z produkcji rolnej2  (3). Ramy prawne realizacji tego progra-
mu stanowią odpowiednio modyfikowane przepisy art. 14 ustawy z dnia 28 września
1991 roku o lasach3  (np. ostatnia modyfikacja z 2007 r. dotyczyła zalesień realizowa-
nych przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej), które określają m.in. rodzaje grun-
tów, które powinny być przeznaczane do zalesienia (wraz ze wskazaniem środowi-
skowej funkcji zalesień), sposób ustalenia możliwości przeznaczenia gruntu do zale-
siania oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących uzyskania pomocy na zale-
sianie z budżetu Państwa.

Zalesianie gruntów a kierunki rozwoju obszarów wiejskich

W świetle opracowywanych kierunków rozwoju obszarów wiejskich zalesianie
gruntów ma stanowić narzędzie służące zarówno zagospodarowaniu gruntów charak-
teryzujących się niską przydatnością dla rolnictwa, jak i kształtowaniu struktury krajo-
brazu obszarów wiejskich (2). Dostrzeżono przy tym, że wprowadzanie zalesień sta-
nowi istotny czynnik w walce z degradacją gruntów szczególnie narażonych na ero-

1 lata 1990–1993; Rada ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP, pojęcie „grunty marginalne” dla rolnictwa
2 Krajowy Program Zwiększania Lesistości przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów RP w dniu
    23.06.1995 r.
3 Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.
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zję, wyjałowienie, przenikanie zanieczyszczeń do wód, a także wzmacnia ekologiczne
funkcje obszarów wiejskich przez odtworzenie starych i tworzenie nowych ciągów
migracyjnych dla zwierząt i korytarzy ekologicznych, które sprzyjają wymianie genów
oraz zapewniają różnorodność genetyczną. Ustaleniu pożądanych funkcji zalesiania
towarzyszy deklaracja prowadzenia działalności rolniczej w sposób przyjazny dla śro-
dowiska, zgodnie z obowiązującymi wspólnotowymi standardami, a tym samym przed-
miotem zainteresowania Wspólnoty staną się przede wszystkim grunty ekstensywnie
użytkowane, z których znaczna część to grunty rozdrobnione o niewielkiej przydatno-
ści dla rolnictwa oraz grunty zagrożone procesami erozyjnymi. Tym samym typowa-
nie gruntów do zalesiania w szeregu przypadków (np. wyznaczone obszary siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt) będzie musiało być poprzedzone
oceną oddziaływania projektowanych zalesień na środowisko prowadzoną z uwzględ-
nieniem programów ochrony wyznaczonych obszarów. Odmowa udzielenia pomocy
na zalesianie ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych będzie pociągała za
sobą konieczność objęcia danych gruntów programami rolnośrodowiskowymi, co
w szczególności odnosi się do utrzymania gospodarowania na użytkach zielonych
o niskich walorach paszowych w sytuacji ograniczenia pogłowia zwierząt. W więk-
szości przypadków gospodarowanie to polegać będzie na usuwaniu pojawiającej się
sukcesji drzew i krzewów w celu utrzymania trwałości walorów przyrodniczych sie-
dlisk.

W kierunkach rozwoju obszarów wiejskich wspomina się także, że niezależnie od
wyznaczonych już obszarów objętych szczególną regulacją prawną dla osiągnięcia
określonych celów i realizacji (np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajo-
brazowe, obszary Natura 2000) podjęte zostaną prace zmierzające do wyznaczenia
na obszarach wiejskich Polski terenów o wysokich walorach przyrodniczych, użytko-
wanych w sposób rolniczy (z ang. High Nature Value Farmland – HNV). W związku
z dominującym w Polsce zarówno z punktu widzenia produkcji rolnej, jak i leśnej
ekstensywnym typem gospodarowania na obszarach wiejskich tereny te stanowią
półnaturalne siedliska dla wielu gatunków dziko żyjących zwierząt i roślin. Takie pół-
naturalne ekosystemy rolne, leśne i łąkowe są bardzo cenne przyrodniczo i charakte-
ryzują się dużą różnorodnością biologiczną.

Kierunki modyfikacji wieloletniego programu zalesień w Polsce

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej postrzegane są w otoczeniu społeczno-go-
spodarczym rolnictwa nowe uwarunkowania istotnie wpływające na ograniczenie
możliwości prowadzenia zalesień na terenie całego kraju. Wyrazem tego może być
m.in. tendencja do kontynuowania lub powrotu do produkcji rolnej na obszarach za-
klasyfikowanych jako preferowane do zalesienia. Poza względami ekonomicznymi –
wynikającymi z atrakcyjności poszczególnych instrumentów wsparcia rolnictwa i roz-
woju obszarów wiejskich oraz cen gruntów rolnych w obrocie rynkowym – dostrzec
tu należy względy środowiskowe z licznymi zaistniałymi komplikacjami wynikającymi
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z braku planów ochrony dla ustalonych obszarów chronionych lub braku rozeznania
co do faktycznego występowania siedlisk przyrodniczo cennych oraz siedlisk gatun-
ków roślin i zwierząt. Dodatkowym utrudnieniem w procesie zalesiania mogą być
bariery administracyjne – wyłączenie z zalesiania obszarów Natura 2000, limitowanie
obszaru zalesiania do 20 ha na 1 beneficjenta w okresie programowania. Brak reakcji
na te uwarunkowania może utrwalić niekorzystny przestrzennie rozkład zalesień
z punktu widzenia potrzeb środowiskowych, gdyż dotychczasowe zalesienia realizo-
wano głównie w rejonach północnych i północno-zachodnich, gdzie lesistość znacznie
przekracza średnią krajową. Z tego tytułu pewne elementy KPZL wymagają istotnej
modyfikacji i niezbędnych korekt, co dotyczy przede wszystkim zwrócenia uwagi na
aspekty wynikające z potrzeb ochrony przyrody i krajobrazu oraz ochrony wody
i gleby. Podjęta w 2009 r. kolejna modyfikacja KPZL (5) oparta została na założeniach
programowych wypracowanych w trakcie aktualizacji w 2003 r. (4) i odnosi się do
programów regionalnych. Przedmiotem modyfikacji nie są preferencje zalesieniowe
gmin uwzględniające m.in. udział gleb najsłabszych w powierzchni użytków rolnych,
jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zagrożenie erozją wodną powierzchniową,
występowanie stepowienia, udział łąk i pastwisk, rzeźbę terenu itd. Dane dotyczące
modyfikacji KPZL zestawiono w układzie makroregionów obejmujących wojewódz-
twa charakteryzujące się podobieństwami pod względem potrzeb i preferencji zale-
sieniowych, co może znaleźć odzwierciedlenie w przestrzennym planowaniu zwięk-
szania lesistości, jak również uzyskaniu danych statystycznych charakteryzujących
poszczególne województwa. Opracowanie zostanie udostępnione po przyjęciu aktu-
alizacji KPZL w 2009 r. przez Ministra Środowiska, stąd też warto wspomnieć o wielu
problemach w planowaniu i realizacji zalesiania gruntów. Dotyczy to m.in. takich spraw,
jak:

• spodziewane utrwalenie tendencji spadkowych realizacji zalesień, przy czym
w odniesieniu do zalesień gruntów prywatnych kojarzony jest on z dynamicz-
nymi zmianami społeczno-gospodarczymi na obszarach wiejskich,

• konieczność dotrzymania preferencji środowiskowych w przypadku zalesień
realizowanych przy wsparciu ze środków publicznych,

• potrzeba uruchomienia szerokiego programu szkoleń dla rolników w zakresie
zalesiania i ubiegania się o wsparcie finansowe,

• uproszczenie procedur związanych z ubieganiem się o pomoc na zalesianie
oraz zwiększenie przysługujących płatności zalesieniowych,

• likwidacja barier proceduralnych i instytucjonalnych utrudniających realizację
KPZL.

Polska nadal jest krajem o stosunkowo małej lesistości, stąd też konieczne wydaje
się utrzymanie pewnych preferencji dla wprowadzania zalesień na grunty rolne. Do-
tyczyć to powinno utrzymania na szczeblu województw planistycznego rozmieszcze-
nia zalesień w oparciu o pożądane środowiskowe funkcje lasów, co ma m.in. szcze-
gólne znaczenie w przypadku obszarów o małej lesistości, tworzenia i wzmacniania
korytarzy ekologicznych, ochrony zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych
oraz ochrony gleb zagrożonych przez erozję. Jeśli chodzi o zapobieganie kolizji pomię-
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dzy priorytetami ochrony przyrody a celami gospodarki leśnej (zmiana przeznaczenia
gruntu) lub rolnictwa (np. intensyfikacja produkcji rolnej), to należy przyjąć, że źró-
dłem informacji powinny być stosowne zapisy zawarte w planach miejscowych lub
studiach stanowiących podstawę sporządzania tych planów. Zapisy te dotyczyłyby
m.in.:

• wskazania obszarów bezwzględnie wykluczonych z programu zalesień,
• wskazania obszarów, w obrębie których decyzje dotyczące zalesiania powin-

ny być kontrolowane.
Ponadto warto pomyśleć, aby opracowane projekty planów ochrony dla ustalo-

nych obszarów chronionych zostały poddane procedurze właściwej dla uchwalania
planów miejscowych, gdyż  wprowadzane są do prawa miejscowego. Rozwiązanie to
powinno podziałać mobilizująco na zainteresowane organy gminy, gdyż już sam fakt
lokalizacji obszaru chronionego w obrębie gminy wywiera w praktyce wpływ na wszyst-
kie podejmowane przedsięwzięcia.

Podsumowanie

W świetle przedstawionych uwarunkowań zalesienia mogą być elementem racjo-
nalnego zagospodarowania obszarów problemowych rolnictwa (OPR). Potrzebne są
jednak dodatkowe wytyczne ukierunkowujące te działania do specyfiki OPR oraz
występujących ograniczeń i zagrożeń.

Literatura

1. J a d c z y s z y n  J.: Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR)
w Polsce. Instr. Upowszech. IUNG-PIB, Puławy, 2009, 163.

2. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi
i rolnictwa. MRiRW Warszawa, 2010.

3. Krajowy Program Zwiększania Lesistości. MOŚZNiL Warszawa, 1995.
4. Krajowy Program Zwiększania Lesistości (aktualizacja 2003). MŚ Warszawa, 2003.
5. Projekt – Aktualizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. IBL Warszawa, 2009.

Adres do korespondencji:

mgr Piotr Skolud
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
02-362 Warszawa

tel.: (22) 58 98 224
e-mail: p.skolud@lasy.gov.pl

Piotr Skolud

http://www.pdffactory.pl/


55S T U D I A   I   R A P O R T Y   IUNG - PIB
ZESZYT   21 2010

Krystyna Filipiak, Jan Jadczyszyn, Stanisław Wilkos

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach

WYKORZYSTANIE NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ Z OSI 2 PROW
NA OBSZARACH PROBLEMOWYCH ROLNICTWA*

Wstęp

Działania rolnośrodowiskowe są jednym z instrumentów finansowych Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Mają one zapewnić integrację rozwoju gospodarki
rolnej z ochroną środowiska poprzez minimalizowanie negatywnych skutków i mak-
symalizowanie pozytywnych efektów działalności rolniczej. System produkcji rolni-
czej przyjaznej dla środowiska poza ograniczeniem negatywnych skutków dla środo-
wiska naturalnego chroni walory przyrodnicze i kulturowe na terenie gospodarstwa.
Program rolnośrodowiskowy jako jedyny jest obowiązkowy dla wszystkich krajów
członkowskich, pełniąc kluczową rolę w realizacji planów ochrony przyrody (3).

Krajowy Program Rolnośrodowiskowy (PRŚ) realizowany w ramach Planu Roz-
woju Obszarów Wiejskich (PROW) jest programem wspierającym działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wdrażanie programu rol-
nośrodowiskowego było rozpoczęte w ramach PROW 2004–2006 i jest kontynuowa-
ne z drobnymi modyfikacjami w PROW 2007–2013, w ramach osi 2 – poprawa śro-
dowiska naturalnego i obszarów wiejskich przez wspieranie racjonalnego gospodaro-
wania gruntami. Celem PRŚ jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego na ob-
szarach wiejskich poprzez: utrzymanie cennych siedlisk użytkowanych rolniczo wraz
z ich bioróżnorodnością, promowanie zrównoważonego gospodarowania chroniącego
gleby i wody oraz ochronę zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i od-
mian roślin uprawnych. Jak wynika z wcześniejszych opracowań PRŚ nie zawsze jest
realizowany na obszarach odznaczających się dużym stopniem bioróżnorodności lub
o szczególnych zagrożeniach środowiskowych (3, 5). Wdrażanie PRŚ powinno być
też ukierunkowane na obszary problemowe rolnictwa ze wzgledu na ograniczoną przy-
datność do produkcji rolniczej, niekorzystne warunki naturalne, niewłaściwą strukturę
gospodarstw, zaburzenia w strukturze demograficznej czy warunki ekonomiczne.

W skali kraju występuje znaczny areał gleb o ograniczonej przydatności do działal-
ności rolniczej, które zostały wydzielone jako obszary problemowe rolnictwa (OPR);

* Opracowanie wykonano w ramach zadania 1.3 w programie wieloletnim IUNG - PIB
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(1, 2, 6). Rolnicze użytkowanie tych obszarów nie wytrzymuje konkurencji z pozostałą
częścią Polski. Największa koncentracja obszarów problemowych występuje w wo-
jewództwach: małopolskim, śląskim i podkarpackim, w których sumują się różne czynniki
ograniczające ich rozwój. Występujące dysproporcje w warunkach produkcji rolniczej
oraz zapóźnienia w rozwoju gospodarczym tych obszarów mogą być w znacznym
stopniu wyrównywane przez odpowiednią politykę regionalną, ale również przez pew-
ne sterowanie wdrażaniem PRŚ, któremu towarzyszą znaczne środki finansowe.

Celem opracowania była analiza możliwości przeciwdziałania porzucaniu działal-
ności rolniczej w warunkach różnych czynników ograniczających na OPR poprzez
sterowane wykorzystanie niektórych działań z 2 osi PROW.

Materiał i metody

Materiał źródłowy do oceny możliwości realizacji pakietów rolnośrodowiskowych
i zalesień na obszarach problemowych rolnictwa stanowiły: baza danych IUNG-PIB
charakteryzująca warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne gospodarstw rol-
nych w Polsce na poziomie gmin, stworzona dla potrzeb wyznaczenia obszarów pro-
blemowych rolnictwa (OPR) oraz baza danych ARiMR o powierzchni objętej PRŚ
i zalesianiem. Szczegółową metodykę wydzielania OPR na podstawie czynników przy-
rodniczo-gospodarczych limitujących produkcję rolniczą podano we wcześniejszym
opracowaniu (4). Obejmowały one obszary: ONW – strefa nizinna II i strefa górska
oraz obszary o specyficznych utrudnieniach, gleby o niskiej zawartości próchnicy, sil-
nie zakwaszone, zanieczyszczone metalami ciężkimi, zagrożone silną erozją wodną,
a także rozdrobnienie struktury agrarnej (7). W pracy wzięto pod uwagę jedynie gmi-
ny wiejskie i wiejsko-miejskie, gdyż głównie na tych obszarach koncentruje się pro-
dukcja rolnicza. Analizy obejmują lata 2004–2007 (PROW 2004–2006) i oddzielnie
rok 2008 (pierwszy rok PROW 2007–2013); dane pochodzą z Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Na podstawie danych ARiMR zawierających informacje o powierzchni zajętej
przez poszczególne pakiety PRŚ w odniesieniu do działek i obrębów geodezyjnych
dokonano agregacji danych do poziomu gmin i stworzono własną bazę danych kompa-
tybilną z bazą danych IUNG-PIB o rolniczej przestrzeni produkcyjnej, charakteryzu-
jącą warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne gospodarstw rolnych w Polsce.
W dalszej kolejności obliczono powierzchnie użytków rolnych zajętych pod poszcze-
gólne pakiety w programie rolnośrodowiskowym oraz zalesień w gminach z podzia-
łem na tereny należące do obszarów OPR i tereny pozostałe.

Ze względu na znaczną skośność wyników oraz bliskie zeru wartości median nie
można było zastosować klasycznych metod analizy danych bazujących na porówna-
niach średnich lub median, dlatego też w pracy jedynie omówiono kolejne wykresy
prezentujące udział wykorzystania programów rolnośrodowiskowych i zalesień na te-
renach OPR w zależności od czynników delimitujących te obszary. Obliczenia wiel-
kości udziału powierzchni poszczególnych pakietów wykonano w stosunku do po-
wierzchni użytków rolnych wykazanych w spisie rolnym 2002 roku.
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Omówienie wyników i dyskusja

W ciągu ostatnich lat obserwuje się zwiększenie wymagań związanych z ochroną
środowiska na obszarach użytkowanych rolniczo, z uwagi na wykorzystywanie pod-
stawowych zasobów środowiska naturalnego (gleby, wody i powietrza). W związku
z tym współczesne rolnictwo obok celów produkcyjnych i ekonomicznych realizuje
w coraz większym zakresie cele ekologiczne. Przyjęta strategia ochrony środowiska
na obszarach wiejskich zakłada, że przestrzeganie przez rolnika zasad dobrej praktyki
w powiązaniu z odpowiednią infrastrukturą techniczną gospodarstwa pozwoli zmini-
malizować ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko (5).

W badanym okresie łączna powierzchna wdrożonych pakietów rolnośrodowisko-
wych i zalesień w kraju wynosiła 1 538 696 ha (9,8% powierzchni UR*), w tym
pakietów:

• Rolnictwo zrównoważone – 182 488 ha,
• Rolnictwo ekologiczne – 336 318 ha,
• Utrzymanie ekstensywnych TUZ (łącznie ekstensywnych łąk i pastwisk) –

210 377 ha,
• Ochrona gleb i wód – 755 299 ha,
• Zalesienia – 54 214 ha.

W analizowanych latach najczęściej wdrażanym pakietem była „Ochrona gleb
i wód” – ponad 49% powierzchni wszystkich pakietów oraz „Rolnictwo ekologiczne”
– około 21,9% powierzchni (rys. 1). Należy nadmienić, że oba te pakiety mogły wy-
stępować na terenie całego kraju, w odróżnieniu od pakietów „Rolnictwo zrównowa-
żone” oraz „Utrzymanie ekstensywnych łąk i pastwisk”, które w latach 2004–2006
mogły być prowadzone jedynie w strefach priorytetowych, wyznaczonych w każdym
z województw.

* powierzchnią referencyjną do wyliczenia udziałów jest powierzchnia UR w bazie PSR 2002

Rys. 1. Udział poszczególnych pakietów w łącznej powierzchni PRŚ i zalesień (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Porównując wdrożenie programów rolnośrodowiskowych w gminach wiejskich
leżących na obszarach problemowych rolnictwa z ich realizacją w gminach o lep-
szych warunkach dla produkcji rolniczej stwierdzono (rys. 2), że na terenach OPR
zainteresowanie pakietami ochronnymi było mniejsze (7,13% UR) niż poza OPR (9,41%
UR), również przekształcanie UR na użytki leśne zachodziło wolniej.

W obu grupach gmin największy udział powierzchni UR zajmował pakiet „Ochro-
na gleb i wód”, jednak na terenach OPR jego udział był prawie dwukrotnie mniejszy
(2,92% UR) niż w pozostałych gminach (5,43% UR). Znacznym zainteresowaniem
rolników gospodarujących na obszarach problemowych rolnictwa cieszył się też pro-
gram rolnictwa ekologicznego (2,45% UR), który obejmował większą powierzchnię
w stosunku do obszarów poza OPR (2,02%).

Powierzchnia UR w gminach należących do OPR wynosiła około 4,1 mln ha, na-
tomiast poza OPR 11,7 mln ha, zaś procentowy udział powierzchni UR na OPR do
powierzchni UR kraju wynosił odpowiednio 26 i 74%.

Porównując udział powierzchni UR na obszarach problemowych rolnictwa do cał-
kowitej powierzchni UR w kraju należy stwierdzić, że udział powierzchni wdrożonych
pakietów: „Utrzymanie ekstensywnych TUZ” i „Rolnictwo ekologiczne” oraz „Zale-
sienia” był na tych obszarach proporcjonalnie większy (35-36%) niż poza OPR, dzia-
łanie „Ochrona gleb i wód” było zbliżone w obu grupach gmin, natomiast pakiet „Rol-
nictwo zrównoważone” zdecydowanie przeważał w gminach charakteryzujących się
lepszymi warunkami naturalnymi dla rolnictwa (rys. 3).

Opracowana w IUNG-PIB metodyka delimitacji obszarów problemowych rolnic-
twa zakłada, że w gminach należących do OPR występuje co najmniej jeden z czyn-

Rys. 2. Udział powierzchni PRŚ i zalesień w powierzchni użytków rolnych na terenach OPR
 i poza OPR w okresie 2004–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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ników przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych ograniczających produkcję rol-
niczą (4).

Udział powierzchni UR z wdrożonymi pakietami rolnośrodowiskowymi i zalesia-
niem w % powierzchni UR gmin należących do obszarów problemowych rolnictwa
ze względu na niekorzystne warunki przyrodnicze (zaliczone do strefy ONW nizinnej
II lub strefy górskiej bądź specyficznej), o niską zawartość próchnicy, silne zakwasze-
nie, zagrożoenie erozją wodną lub zanieczyszczenie metalami ciężkimi ilustruje rysu-
nek 4. Stwierdzono, że w gospodarstwach rolnych tych gmin zainteresowanie progra-
mami „Ochrona gleb i wód” oraz  „Rolnictwo ekologiczne” było mniejsze o około
1,0% UR niż średnio we wszystkich gminach położonych na terenach OPR (rys. 2),
a udział pakietu „Rolnictwo zrównoważone” był o ponad połowę mniejszy (odpowied-
nio 0,35 i 0,75% UR). Udział pakietu „Ochrona trwałych łąk i pastwisk” w obu gru-
pach był podobny, natomiast udział terenów zalesionych okazał się nieznacznie więk-
szy w gminach o niekorzystnych warunkach przyrodniczych. Łączny udział pakietów
rolnośrodowiskowych na obszarach OPR o niekorzystnych warunkach przyrodniczych
wynosił 5,71% UR, a na obszarach poza OPR 9,41% (rys. 2 i 4). Realizacja progra-
mów rolnośrodowiskowych i zalesień na obszarach OPR zależy też od tego, który
z czynników ograniczających produkcję rolniczą wpływał na delimitację tej grupy.
I tak, na glebach o niskiej zawartości próchnicy (rys. 5) udział powierzchni PRŚ
w powierzchni użytków rolnych stanowił jedynie 2,5%, a udział poszczególnych pa-
kietów był znacznie mniejszy niż w gminach zaliczonych do OPR ze względu na nie-
korzystne warunki przyrodnicze (5,71%) – traktowanych w poniższych analizach jako
poziom odniesienia (rys. 4).

Rys. 3. Udział pakietów rolnośrodowiskowych i zalesień na terenach OPR i poza OPR
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Należy podkreślić, że na glebach ubogich w próchnicę rolnicy praktycznie nie ko-
rzystali z programu „Rolnictwo zrównoważone”, a udział pozostałych pakietów był
około dwukrotnie mniejszy, tylko udział powierzchni zalesianej był na podobnym poziomie.

W gminach położonych na terenach o bardzo niskim odczynie gleb (rys. 6) udział
powierzchni PRŚ i zalesień łącznie w powierzchni UR wynosił 4,84% i był o około 1%
mniejszy niż na terenach OPR o niekorzystnych warunkach przyrodniczych. Silne
zakwaszenie gleb mogło być powodem pewnych ograniczeń przy wdrażaniu progra-
mu „Rolnictwo ekologiczne”; powierzchnia tego pakietu była o 0,5% mniejsza. Nato-
miast słabe, kwaśne gleby rolnicy w nieco większym stopniu przeznaczali pod zalesie-
nie (0,35% UR).

Na terenach OPR zagrożonych erozją wodną (rys. 7) stwierdzono relatywnie duże
zainteresowanie programem „Rolnictwo ekologiczne” (2,51% UR) oraz „Ekstensyw-
ne TUZ” (1,18%), natomiast udział pakietu „Ochrona gleb i wód”, który ma działanie
przeciwerozyjne wynosi 2,20% i jest jeszcze mniejszy niż na pozostałych obszarach
OPR oraz dwukrotnie mniejszy od obszarów niezakwalifikowanych do OPR.

W gminach objętych działaniem ONW (rys. 8) stwierdzono największe zaintere-
sowanie rolników wprowadzaniem programów rolnośrodowiskowych i zalesień (7,36%
UR). Podobnie jak na pozostałych terenach OPR największym zainteresowaniem
cieszyły się pakiety „Rolnictwo ekologiczne” (2,69% UR) oraz „Ochrona gleb i wód”
(2,41%).

Inaczej niż na terenach o niekorzystnych warunkach przyrodniczych przebiega
realizacja pakietów rolnośrodowiskowych i zalesień na obszarach problemowych rol-

Rys. 4. Udział pakietów rolnośrodowiskowych i zalesień na terenach OPR wynikających
z niekorzystnych warunków przyrodniczych (w % UR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Rys. 6. Udział pakietów rolnośrodowiskowych i zalesień na terenach OPR
 charakteryzujących się silną kwasowością gleb (w % UR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Rys. 5. Udział pakietów rolnośrodowiskowych i zalesień na terenach OPR
 charakteryzujących się niską zawartością próchnicy (w % UR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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nictwa w gminach z przewagą gospodarstw o niewłaściwej strukturze agrarnej (rys.
9). Właściwie oprócz programu „Ochrona gleb i wód” (2,36% UR) udział pozostałych
programów jest znacznie mniejszy. Łączna powierzchnia zajęta pod działania rolno-

Rys. 7. Udział pakietów rolnośrodowiskowych i zalesień na terenach OPR o znacznym
zagrożeniu erozją wodną (w % UR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Rys. 8. Udział pakietów rolnośrodowiskowych i zalesień na tych terenach OPR, które należą
również do ONW (w % UR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

2,
41

1,
44

0,
48

2,
69

0,
34

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

%

ochrona gleb i wód ekstensywne TUZ
rolnictwo zrównoważone rolnictwo ekologiczne
zalesienia

Krystyna Filipiak, Jan Jadczyszyn, Stanisław Wilkos

http://www.pdffactory.pl/


63

środowiskowe wynosi zaledwie 3,7% UR i jest dwukrotnie mniejsza w porównaniu
z obszarami OPR o innym czynniku limitującym i prawie trzykrotnie mniejsza w sto-
sunku do gmin niewłączonych do OPR.

Rys. 9. Udział pakietów rolnośrodowiskowych i zalesień na terenach OPR
charakteryzujących się niewłaściwą strukturą agrarną gospodarstw (w % UR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Rys. 10. Udział pakietów rolnośrodowiskowych i zalesień na terenach OPR wyodrębnionych
ze względu na więcej niż jeden czynnik (w % UR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
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Natomiast w gminach „wieloproblemowych”, tj. na terenach OPR wyodrębnio-
nych ze względu na więcej niż jeden czynnik ograniczający przeważa „Rolnictwo
ekologiczne” (3,51% UR), bardzo duży jest też udział pakietu „Ekstensywne TUZ”
(2,02% UR), a zalesienia są na średnim poziomie (0,28% UR). Udział programu „Ochro-
na gleb i wód” wynosi zaledwie 1,65% UR i jest najmniejszy w porównaniu z reali-
zacją tego programu na obszarach problemowych rolnictwa wynikających z pojedyn-
czych czynników ograniczających produkcję rolniczą na obszarach OPR, oprócz czyn-
nika niskiej zawartości próchnicy w glebie, który wynosi 1,17% UR (rys. 5).

Podsumowanie

Przeprowadzone badania uwidoczniły małe zainteresowanie rolników działaniami
ochronnymi na obszarach problemowych rolnictwa (OPR), a w konsekwencji mały
udział w absorbowaniu środków finansowych możliwych do pozyskania w ramach osi
2 PROW. Odnotowano również zróżnicowany wpływ czynników limitujących na
wdrażanie poszczególnych pakietów PRŚ. Powierzchnia UR objęta PRŚ na obsza-
rach OPR jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z pozostałymi terenami. W małym
stopniu chronione są gleby silnie narażone na degradację erozyjną; udział powierzchni
pakietu „Ochrona gleb i wód” zajmuje zaledwie 2,2% UR i jest dwukrotnie mniejszy
niż na terenach poza OPR, gdzie stanowi 4,4% UR. W obrębie OPR głównym czyn-
nikiem ograniczającym przystąpienie do PRŚ była mała zawartość próchnicy w glebie
oraz rozdrobnienie gospodarstw. Udział powierzchni wdrożonych pakietów wynosi
odpowiednio 2,5 i 3,7% UR i jest wielokrotnie mniejszy w porównaniu ze stwierdzo-
nym na obszarach niezakwalifikowanych do OPR (7,3 i 8,1% UR). W gminach nale-
żących do strefy nizinnej II ONW, silnie zagrożonych erozją lub wieloproblemowych
OPR dominowało „Rolnictwo ekologiczne”, większe znaczenie niż na innych tere-
nach ma ochrona ekstensywnych TUZ. Pakiet „Zalesianie gruntów rolnych” w więk-
szym stopniu realizowany był na terenach o skrajnie niekorzystnych warunkach ONW
i na glebach o odczynie bardzo kwaśnym.

Podsumowując, można stwierdzić, że powierzchnia realizowanych pakietów PRŚ
na obszarach OPR w ramach osi 2 PROW jest nieadekwatna do występujących
zagrożeń i ograniczeń produkcyjnych. W związku z tym należy w większym niż do-
tychczas stopniu prowadzić na tych obszarach działania informacyjne i promocyjne
oraz opracować propozycje nowych pakietów w PRŚ, dostosowanych do specyficz-
nych zagrożeń występujących na OPR, na przykład takich, jak: zwiększenie zawarto-
ści glebowej substancji organicznej, przekształcenie gruntów ornych silnie zagrożo-
nych erozją na trwałe użytki zielone itp.
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POLITYKA UE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSI 2

Do początku lat 90. XX w. nie istniały na terenie Europy właściwie żadne podsta-
wy prawne, które regulowałyby kwestie ochrony przyrody na terenach rolniczych.
Pionierskimi inicjatywami, jednak o ograniczonym zasięgu wdrażania, było ustanowie-
nie m.in.: wsparcia dla obszarów zaniedbanych i o niekorzystnych warunkach rozwo-
ju dla rolnictwa, tzw. LFA (Less Favoured Areas – 1975 r.) oraz wrażliwych na zagro-
żenia, tzw. ESA (Environmental Sensitive Areas – 1985 r.). Natomiast wszędzie tam,
gdzie opłacalna, a więc intensywna produkcja nie była możliwa ze względów np. kli-
matyczno-siedliskowych zaprzestawano jakiejkolwiek formy aktywności rolniczej.
Polityka Wspólnej Europy nastawiona była przede wszystkim na zwiększanie wyni-
ków produkcyjnych, wszystkie działania ukierunkowane były na podnoszenie wydaj-
ności, a sprawy ochrony przyrody i środowiska były traktowane marginalnie. Polityka
ta doprowadziła do dewastacji środowiska (nie tylko rolniczego) oraz znacznego obni-
żenia jakości uzyskiwanych produktów rolnych.

Rok 1992 był przełomowy dla postrzegania przyrody i środowiska przyrodniczego
obszarów wiejskich. Ochrona środowiska przyrodniczego i różnorodności biologicznej
od 1992 r. stała się integralną częścią Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europej-
skiej (UE). Została wtedy ustanowiona tzw. reforma Mac Sharry’ego, mająca na celu
zmianę dotychczasowego obrazu rolnictwa Europy Zachodniej i rozwiązanie proble-
mu nadwyżek produkcyjnych. Reforma Mac Sharry’ego, poprzedzona Szczytem Zie-
mi w Rio de Janeiro (1992 r.), zaowocowała opracowaniem i przyjęciem światowego
programu zrównoważonego rozwoju, tzw. Agendy 21. Została wtedy podjęta decyzja
o reformie WPR, zgodnie z którą działania prośrodowiskowe miały stać się wyznacz-
nikiem dalszego rozwoju rolnictwa w krajach UE. Podjęto na szczeblu Wspólnoty
Europejskiej realizację „Piątego programu działań na rzecz środowiska” skupionego
na rolnictwie. Jego celem było obniżenie ilości stosowanych środków chemicznych,
ograniczenie strat azotanów i fosforanów spływających do wód, ochrona różnorodno-
ści biologicznej i siedlisk naturalnych. Dokonano modyfikacji funduszy strukturalnych
oraz wprowadzono ograniczenia poziomu produkcji poprzez system kwot produkcyj-
nych i tzw. środki towarzyszące.
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Środki towarzyszące WPR stworzyły mechanizm zachęt finansowych do nierolni-
czego wykorzystania gruntów rolnych bądź do ekstensyfikacji produkcji rolnej, a przy-
najmniej do zachowania niskonakładowych form gospodarowania. Straty finansowe
lub poniesione dodatkowe koszty wynikające z takich ograniczeń były rekompenso-
wane w formie corocznych dopłat do hektara lub do pogłowia inwentarza.

Wprowadzone na początku lat 90. prośrodowiskowe trendy zmian zostały podtrzy-
mane w nowej reformie, w tzw. Agendzie 2000, która przyjęta w czerwcu 1999 r.
kontynuowała prośrodowiskowy trend w przekształceniach WPR. Wszystkie instru-
menty związane z rozwojem obszarów wiejskich, które do tej pory funkcjonowały
niezależnie zostały połączone w jeden akt prawny – Rozporządzenie Rady 1257/99/
WE. Zadecydowano, że działania korzystne dla środowiska, tj. programy rolnośrodo-
wiskowe, zalesienia i wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania mają być wdrażane jako część spójnego, wieloletniego Planu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW), które każde państwo członkowskie musi opracować i wdra-
żać. Kontynuacją tego kierunku zmian była reforma WPR UE z Luksemburga (2003 r.),
która określając kształt WPR do 2013 r. głównym celem polityki rolnej UE ustanowiła
promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (programy strukturalne –
II filar), a nie jak dotychczas – wsparcie rolnictwa w postaci dotacji do produkcji (I
filar).

Jednym z najważniejszych działań prośrodowiskowych wdrażanych w ramach WPR
są tzw. programy rolnośrodowiskowe wprowadzone w 1992 r. na mocy Rozporządze-
nia 2078/92/WE. Rozporządzenie to oraz następne, tj. 1257/99/WE i 1698/2005/WE,
stały się kluczowym instrumentem prawnym wprowadzającym cel środowiskowy do
WPR. Ich głównym zadaniem miała być redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na
środowisko i maksymalizacja jego pozytywnego oddziaływania na różnorodność bio-
logiczną i krajobraz obszarów wiejskich. Dzięki programom rolnośrodowiskowym rol-
nicy, którzy zobowiążą się do świadczenia usług na rzecz ochrony przyrody i zacho-
wania dobrego stanu środowiska uzyskują wsparcie finansowe. Udział w tych działa-
niach jest dla rolników dobrowolny, jednak każde państwo członkowskie musi opraco-
wać i wdrożyć krajowy program rolnośrodowiskowy.

Programy rolnośrodowiskowe to systemy dopłat i dotacji dla rolników za stosowa-
nie korzystnych dla przyrody, tradycyjnych metod gospodarowania, tj. np.: późne ko-
szenie łąk, wypas na murawach kserotermicznych, hodowla starych, rodzimych ras
zwierząt. Są one sposobem skutecznej ochrony półnaturalnych elementów przyrody:
łąk, pastwisk, upraw, starych sadów wraz z ich florą i fauną. Dzięki nim rolnik zachę-
cany jest do „produkcji przyrody”, co traktowane jest jako usługa dla przyrody, za
którą można otrzymać świadczenia pieniężne.

Programy rolnośrodowiskowe wdrażane są więc na terenie UE przez regionalne
bądź centralne władze we wszystkich  krajach UE od 1992 r. Stanowiąc część PROW,
realizowane są w okresach wieloletnich, tj. 1992–1999, 2000–2006 i 2007–2013. Unij-
ne podstawy prawne w sposób ogólny określają charakter, zakres i metody wdrażania
programów rolnośrodowiskowych. Istnieje więc duża dowolność w ustanawianiu za-
kresu ich funkcjonowania na szczeblu krajowym. Każdy kraj ustanawia działania wedle
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własnych priorytetów. Koncepcja programów krajowych i ich szczegółowe rozwiąza-
nia (cele szczegółowe, kryteria realizacji, warunki uczestnictwa, poziom płatności) są
w gestii poszczególnych państw. Programy narodowe muszą odzwierciedlać walory
przyrodnicze i krajobrazowe obszarów wiejskich oraz typ gospodarki rolniczej i sytu-
ację ekonomiczną gospodarstw w danym kraju. Programy przygotowywane są
w poszczególnych krajach lub regionach (np. w Niemczech – na poziomie landów).
Są one negocjowane z Komisją Europejską (KE), która zatwierdza każdy program
osobno.

W związku z rozpoczęciem w 2007 r. nowej perspektywy programowej i finanso-
wej w UE Polska opracowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
–2013. Program ten, jako jeden z pierwszych wśród programów krajów UE został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską w lipcu 2007 r., a we wrześniu
2007 r. oficjalnie przyjęty. Polski PROW 2007–2013 otrzymał najwyższy wśród kra-
jów UE poziom wsparcia – 17,2 mld euro, z tego 22% skierowane zostanie na działa-
nia środowiskowe, w tym na najbardziej proekologiczny program rolnośrodowiskowy
ponad 40% środków, tzn. 2 303 750 000 euro.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem re-
alizacji założeń Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Składa się z 21 działań pogrupowa-
nych w czterech osiach priorytetowych:

• Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (10 działań),
• Oś 2: Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich (4 działa-

nia),
• Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiej-

skiej (4 działania),
• Oś 4: LEADER (3 działania).

W ramach osi 2 zaplanowano instrumenty wsparcia dla rolników, które będą sprzy-
jały zachowaniu i poprawie stanu siedlisk przyrodniczych. Jednym z nich, obok „Wspie-
rania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW)”, „Zalesiania gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż rolne”, „Odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez
katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”, jest „Program rolnośro-
dowiskowy” (tzw. płatności rolnośrodowiskowe). Nowy program rolnośrodowiskowy
w ramach PROW 2007–2013 jest kontynuacją programu starego (realizowanego
w ramach PROW 2004–2006), zawiera jednak kilka znaczących modyfikacji wynika-
jących z doświadczeń lat ubiegłych. Zmiany te wydają się odzwierciedlać wzrasta-
jącą potrzebę zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Bę-
dzie on finansowany,  podobnie jak stary program ze środków publicznych, w 80%
z budżetu UE i w 20% ze środków krajowych.

Celem programu rolnośrodowiskowego 2007–2013 jest poprawa środowiska przy-
rodniczego i obszarów wiejskich, a w szczególności:

• przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych
rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich,

Polityka UE w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013...
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• promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania,
• odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód,
• ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych od-

mian roślin uprawnych.
Polski program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007–2013 wdrażany jest

poprzez 9 pakietów rolnośrodowiskowych (podzielonych na 49 wariantów):
• Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone,
• Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne,
• Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone,
• Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych

poza obszarami Natura 2000,
• Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych

na obszarach Natura 2000,
• Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnic-

twie,
• Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rol-

nictwie,
• Pakiet 8. Ochrona gleb i wód,
• Pakiet 9. Strefy buforowe.

Każdy pakiet rolnośrodowiskowy składa się z wariantów, które zawierają ściśle
określone zestawy zadań, tj. np. koszenie w odpowiednim terminie, przestrzeganie
ograniczeń lub zakazów w poziomie nawożenia, czy odpowiednie zagospodarowanie
plonu, do których realizacji rolnik zobowiązuje się przez okres 5 lat. Obok realizacji
zadań określonych w ramach poszczególnych pakietów i wariantów rolnik zobowią-
zany jest do przestrzegania podstawowych wymagań jako niepłatnego minimum śro-
dowiskowego.

Szacuje się, że w latach 2008–2013 około 200 tys. beneficjentów przystąpi do
nowego programu rolnośrodowiskowego na powierzchni około 10% użytków rolnych
kraju (1,5-1,8 mln ha). Na ten cel łącznie z wydatkami przeznaczonymi na stare zobo-
wiązania rolnośrodowiskowe przewidziano ponad 2,3 mld euro.

W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. (Luksemburg), obok posta-
nowień dotyczących modyfikacji istniejących instrumentów, uzgodniono także prze-
prowadzenie oceny funkcjonowania tej polityki (tzw. Health Check). Z założenia prze-
gląd ten nie miał na celu gruntownej reformy założeń WPR, jednakże wytyczył kie-
runki przyszłych zmian po roku 2013. Przede wszystkim zdefiniowano i dołączono do
listy celów WPR tzw. „nowe wyzwania”, obejmujące: zmiany klimatyczne, energię
odnawialną, gospodarkę wodną, różnorodność biologiczną, działania towarzyszące
w sektorze mleczarskim, innowacyjność w zakresie czterech pierwszych wyzwań.

W ramach Health Check oraz opracowania, w związku z ogólnoświatowym kry-
zysem gospodarczym, Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej (European Eco-
nomic Recovery Plan – EERP) zwiększono budżet Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) o 1,02 mld euro. Polsce przyzna-
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no 167 790 000 euro. Środki te wraz ze środkami, jakie uzyskane zostaną z tzw. modu-
lacji (1 100 000 euro) przeznaczone będą na nowe wyzwania realizowane poprzez
odpowiednie projekty w ramach działań PROW 2007–2013 (rys. 1).

Rys. 1. Podział środków finansowych w ramach nowych wyzwań
Źródło: opracowanie własne.

W ramach wsparcia finansowego na rzecz ochrony bioróżnorodności z puli przy-
znanej w ramach Health Check/EERP skierowano dodatkowe środki w wysokości
10 000 000 euro na realizację pakietu 5 („Ochrona zagrożonych gatunków ptaków
i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000” – programu rolnośrodowiskowe-
go), zwiększając tym samym budżet działania do 2 313 750 000 euro.

Podsumowanie

W przeszłości dominującym trendem w polityce rolnej UE było dążenie do koncen-
tracji, specjalizacji, modernizacji i intensyfikacji produkcji rolnej. Od początku lat 90.
Unia Europejska promuje nowe koncepcje, takie jak wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich, ekstensyfikacja produkcji, czy ekologizacja praktyk rolniczych. Kolejne re-
formy WPR wzmacniają ten prośrodowiskowy trend zmian. Obecny kierunek WPR
realizowany poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wska-
zuje na ciągle rosnącą potrzebę dbałości o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
w tym zachowania przynajmniej na niezmienionym poziomie bogactwa przyrodnicze-
go tych terenów. Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. będzie także odgrywać kluczową
rolę w zapewnieniu w UE zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
a z uwagi na wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich będzie również efek-
tywnym instrumentem skierowanym na nowe wspólnotowe wyzwania związane
z ochroną zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, gospodarką wodną, różno-
rodnością biologiczną oraz energią odnawialną.

bior óżno r odn oś ć 
(6%)

10 m ln  EUR

e n e r gia 
od naw ialna 

(2%) 
3,7 m ln  EUR

Inte r n e t 
s ze r o k op as m ow

y  
(35%)

59,1 m ln  EUR

r e s tr u k tur yz acja 
s e k to r a 

m le czar s k ie go  
(37%) 
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 Gos pod ar k a 
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Irena Duer

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI
(CROSS-COMPLIANCE) Z PROGRAMEM ROLNOŚRODOWISKOWYM*

Wstęp

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, realizowana w oparciu o Rozporządzenie Rady
(WE) Nr 1782/2003, wprowadziła nowy finansowy instrument wspierający rolnictwo
w formie tzw. płatności jednolitej, a wraz z nią zasadę wzajemnej zgodności (ang.
cross-compliance). Na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia zasada wza-
jemnej zgodności jest wdrażana w Polsce od 2009 r. (5). Rolnicy ubiegający się
o płatność jednolitą powinni:

• respektować podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory Manage-
ment Requirements – SMR), które zostały opracowane na podstawie 18 wspól-
notowych aktów prawnych w zakresie: zdrowia publicznego, zdrowia roślin
i zwierząt, środowiska i dobrostanu zwierząt (Aneks III do Rozporządzenia
Rady (EC) Nr 1782/2003);

• utrzymywać grunty w dobrej kulturze rolnej (Good Agricultural and Environ-
mental Condition – GAEC) zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia Rady
(WE) Nr 73/2009, który obejmuje standardy odnoszące się do: ochrony gleb
przed erozją, utrzymywania glebowej substancji organicznej i struktury gleby,
utrzymania różnorodności siedlisk, ochrony wód i zasad gospodarowania wodą
(6);

• utrzymać powierzchnię trwałych użytków zielonych zarejestrowanych w 2004 r.
Działania zachęcające rolników do użytkowania gruntów w sposób zgodny z po-

trzebą zachowania środowiska naturalnego i krajobrazu powinny przyczynić się do
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W państwach, które przystąpiły do
wspólnoty w 2004 r. przestrzeganie zasady wzajemnej zgodności było ograniczone do
kontroli utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej, definiowanej jako Zwykła
Dobra Praktyka Rolnicza; dotyczyła beneficjentów gospodarujących na obszarach
o niekorzystnych warunkach (ONW) oraz uczestników programu rolnośrodowisko-
wego. Wymogi wzajemnej zgodności w zakresie ochrony środowiska są opracowane
na podstawie 5 dyrektyw unijnych oraz utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rol-

* Opracowanie wykonano w ramach zadania 1.9 w programie wieloletnim IUNG - PIB
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nej zgodnej z ochroną środowiska (2). Wymóg przestrzegania zasady wzajemnej zgod-
ności, dla pozarolniczej części społeczeństwa, jest uzasadnieniem otrzymywanej przez
rolników dopłaty bezpośredniej. Zasada wzajemnej zgodności jest jednocześnie na-
rzędziem zapobiegającym zaprzestaniu użytkowania ziemi lub intensyfikacji produkcji.
Jednak konieczność przestrzegania wszystkich wymogów wynikających z zasady
wzajemnej zgodności może w wielu gospodarstwach powodować określone implika-
cje, szczególnie w powiązaniu z realizacją programu rolnośrodowiskowego.

Celem opracowania była analiza stopnia nakładania się praktyk rolniczych przewi-
dzianych w programie rolnośrodowiskowym na praktyki wynikające z wymogów za-
sady wzajemnej zgodności.

Powiązania pomiędzy zasadą wzajemnej zgodności i programem
rolnośrodowiskowym

Podstawowym celem zasady wzajemnej zgodności jest promowanie bardziej zrów-
noważonego rolnictwa poprzez:

• obowiązek przestrzegania istniejącego prawa w obszarze ochrony środowi-
ska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowot-
ności roślin, co warunkuje organizację wspólnego rynku;

• utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej kulturze zgodnej z ochroną środowi-
ska;

• przeciwdziałanie zaprzestaniu użytkowania gruntów rolnych;
• zachowanie powierzchni trwałych użytków zielonych ze względu na ich pozy-

tywne efekty środowiskowe.
Zasada wzajemnej zgodności nie jest jednak jedynym sposobem promowania zrów-

noważonego rolnictwa. Znaczącą rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju ob-
szarów wiejskich odgrywają również inne działania znajdujące się w Planie Rozwoju
Obszarów Wiejskich, a w szczególności program rolnośrodowiskowy i obszary o nie-
korzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Celem programu rolnośrodowisko-
wego jest poprawa jakości środowiska oraz zachowanie różnorodności biologicznej
na obszarach wiejskich poprzez promocję zrównoważonego rolnictwa oraz ochronę
jakości gleby i wód (3). W przeciwieństwie do zasady wzajemnej zgodności, której
przestrzeganie jest obowiązkowe przez wszystkich rolników ubiegających się o płat-
ność bezpośrednią, przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego lub ONW jest
dobrowolne ze względu na obowiązujące standardy wychodzące powyżej zasady
wzajemnej zgodności. Dlatego z tych działań korzysta znacznie mniej rolników mimo
rosnącego popytu społeczeństwa na usługi środowiskowe. Współzależność zasady
wzajemnej zgodności z programem rolnośrodowiskowym polega na realizacji tych
samych celów, różniących się jedynie poziomem wymogów (tab. 1).

Wspólnota celów obydwu instrumentów utrudnia rozdzielenie ich wpływu na śro-
dowisko, a tym samym ocenę efektywności minimalnych wymogów objętych zasadą
wzajemnej zgodności ze względu na ich częściowe pokrywanie się. Lokalizacja wy-
mogów wynikających z zasady wzajemnej zgodności i programu rolnośrodowiskowe-
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go względem osi oddziaływania ich na środowisko oraz rozróżnienie pozytywnych
i restrykcyjnych działań w nich zawartych pokazuje ich wzajemne zachodzenie na
siebie (rys. 1). Większość wymogów wzajemnej zgodności jest raczej typu restrykcyj-
nego i znajduje się po stronie kosztowo-restrykcyjnej w lewej dolnej części rysunku,
ale wymogi związane z dobrą kulturą rolną, która jest częścią wzajemnej zgodności,
wpływają dodatnio na środowisko i dlatego znajdują się w prawej górnej części rysun-
ku, w której zlokalizowana jest zasadnicza część wymogów programu rolnośrodowi-
skowego (4). Wymogi programu rolnośrodowiskowego znajdują się po stronie korzy-
ści dla środowiska, ponieważ obejmują praktyki wychodzące ponad obowiązkowe
zasady wynikające z konieczności przestrzegania prawa. Standardy zasady wzajem-
nej zgodności obejmują koszty środowiskowe powodowane praktykami rolniczymi.
Standardy wzajemnej zgodności i wymogi programu rolnośrodowiskowego uzupeł-
niają się nawzajem z punktu widzenia formalnej analizy (rys. 1). Takie usytuowanie
względem siebie wymogów zasady wzajemnej zgodności i programu rolnośrodowi-
skowego powinno wpływać w pewnym stopniu na podstawę do naliczania płatności
za uczestnictwo w programie rolnośrodowiskowym.

Łagodzenie presji rolnictwa na zasoby środowiska (wodę, glebę, powietrze), bio-
różnorodność (genetyczną, gatunkową, siedliskową) oraz różne elementy krajobrazu
odbywa się poprzez obowiązkowe przestrzeganie określonych minimalnych wymo-
gów zasady wzajemnej zgodności i dobrowolne realizowanie wymogów związanych
z określonym pakietem programu rolnośrodowiskowego.

Wymogi zasady wzajemnej zgodności w zakresie ochrony środowiska wynikają
z kilku dyrektyw:

1. 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
2. 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny

i flory.
3. 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowa-

nymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
4. 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem

spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne.
5. 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, w przypadku wykorzystywania

osadów ściekowych w rolnictwie.

Współzależność wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) z programem...

Tabela 1 
 

Cele wspólne dla zasady wzajemnej zgodności i programu rolnośrodowiskowego 
 

1. Redukcja zanieczyszczania wód azotanami 
2. Redukcja zanieczyszczeń gleb i wód pozostałościami pestycydów 
3. Ochrona gleb przed erozją 
4. Utrzymywanie zawartości substancji organicznej w glebie 
5. Utrzymywanie/zachowanie/poprawa struktury gleby 
6. Utrzymanie trwałych użytków zielonych i pół naturalnych siedlisk z ich bioróżnorodnością 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Nie wszystkie wymogi wynikające z powyższych dyrektyw muszą być przestrze-
gane na obszarze całego kraju. Na przykład wymogi wynikające z 1 i 2 dyrektywy
dotyczą tylko gospodarstw położonych na obszarach objętych Naturą 2000, inne zaś
gospodarstw położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie
azotanami oraz realizujących program rolnośrodowiskowy (3 dyrektywa). Standardy
wzajemnej zgodności wynikające z 4 dyrektywy są ustanowione dla całego kraju, zaś
5 dyrektywa dotyczy tylko tych gospodarstw, w których stosowane są osady ścieko-
we (2).

Obowiązkowe natomiast w każdym gospodarstwie jest utrzymywanie gruntów
w dobrej kulturze rolnej (GAEC), zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia Rady
(WE) Nr 73/2009 (tab. 2). Z artykułu 6 tego rozporządzenia wynika, że państwa
członkowskie zapewnią, aby wszystkie grunty rolne, a szczególnie te, które nie są
aktualnie wykorzystywane produkcyjnie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej
zgodnej z zasadami ochrony środowiska oraz określą minimalne wymogi w zakresie
przewidzianym w załączniku III (6).

Rys. 1. Współzależność wymogów zasady wzajemnej zgodności i działań programu
rolnośrodowiskowego oraz ich pozytywny i negatywny wymiar

Źródło: Kristensen i Primdahl, 2006 (4).
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Do opracowania zasad dobrej kultury rolnej w Polsce, w odniesieniu do poszcze-
gólnych kwestii, wykorzystano nie tylko normy obowiązkowe, ale również niektóre
z norm dobrowolnych (np. zachowanie tarasów) czy normy dotyczące zmianowania
upraw. Z uwagi na brak w rozporządzeniu jasnej definicji „minimalnych wymagań
dobrej kultury rolnej i ochrony środowiska” przyjmuje się, że powinny one być ustalo-
ne na niższym poziomie w stosunku do wymagań zawartych w programie rolnośrodo-
wiskowym i powinny wychodzić poza referencyjny poziom dobrej praktyki rolniczej.
Takie podejście do tej kwestii pozwala na znaczną dowolność w określaniu poziomu
tych wymogów. Świadczą o tym niektóre zapisy w rozporządzeniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 2007 r. w sprawie minimalnych norm, z późniejszymi zmianami
w 2009 r., które nie spełniają warunków ani dobrej praktyki rolniczej, ani zasad ochro-
ny środowiska lub są zapisami niepoddającymi się kontroli (7, 8). Na przykład zapisy
dotyczące ochrony gleb przed erozją: „40% gruntów pozostawia się pod okrywą ro-
ślinną co najmniej od 1 grudnia do 15 lutego”, kiedy wiadomo, że spływy wiosenne
najczęściej pojawiają się między 1-15 marca. Powyższy zapis powinien dotyczyć grun-
tów zagrożonych erozją w silnym stopniu.

Tabela 2 
 

Zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska  
 

Kwestia Normy obowiązkowe Normy dobrowolne 

Ochrona gleby przed erozją 

− Minimalna pokrywa glebowa; 
− Minimalne wymogi zagospo-

darowania terenu odzwiercie-
dlające warunki danego miej-
sca 

− Zachowanie tarasów 

Utrzymanie odpowiedniego 
poziomu substancji organicz-
nej w glebie 

− Postępowanie ze ścierniskiem − Normy dotyczące zmiano-
wania upraw 

Zapewnienie minimalnego po-
ziomu utrzymania siedlisk 

− Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących: żywopłoty, 
stawy, rowy, zadrzewienia li-
niowe, grupowe lub pojedyn-
cze oraz obrzeża pól; 

− Przeciwdziałanie wkraczaniu 
niepożądanej roślinności na 
grunty rolne; 

− Ochrona trwałych użytków 
zielonych 

− Minimalne normy dotyczą-
ce obsady zwierząt; 

− Tworzenie lub utrzymanie 
siedlisk 

Utrzymanie struktury gleby  − Stosowanie odpowiednich 
maszyn 

Ochrona wód przed zanie-
czyszczeniem oraz gospoda-
rowanie wodą 

− Ustalenie stref buforowych 
wzdłuż cieków wodnych; 

− Przestrzeganie procedur wy-
dawania zezwoleń na wyko-
rzystywanie wody do nawod-
nień 

 

 

Źródło: Załącznik III Rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009. 

Współzależność wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) z programem...
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Komentarza wymagają również minimalne wymogi zagospodarowania terenu od-
zwierciedlające warunki danego miejsca, czyli gruntów zagrożonych erozją, położo-
nych na stokach. W rozporządzeniu w sprawie minimalnych norm przypuszczalnie
występuje błąd w jednostkach określających spadek terenu; czy nie są mylone stopnie
z procentem? Zapis powinien wyglądać następująco: grunty położone na stokach
o nachyleniu powyżej 20% lub 12° ze względu na bezpieczeństwo powinny być trwale
zadarnione lub zalesione. Należałoby ustalić minimalne zasady gospodarowania na
gruntach o nachyleniu 10-20% (6-12°), na których można prowadzić gospodarkę po-
lową, stosując płodozmian przeciwerozyjny z udziałem roślin motylkowatych i ich mie-
szanek z trawami oraz jednorocznych roślin ozimych (tzw. „zielone pola”), które tworzą
zwartą okrywę roślinną już w okresie jesieni. Do tego poziomu nachyleń powinien
odnosić się zapis o 40% gruntów pozostających pod okrywą roślinną w okresie jesien-
no-zimowym lub zachowanie istniejących tarasów. Grunty położone na stokach o na-
chyleniu do 10% (do 6°) są słabiej zagrożone erozją wodną, a minimalnym wymogiem
mogłaby być poprzecznostokowa uprawa gleby.

Następnym przykładem jest kwestia utrzymania odpowiedniego poziomu substan-
cji organicznej w glebie oparta na normie dotyczącej zmianowania upraw, które mają
dopuszczać uprawę zbóż na tej samej działce dłużej niż 3 lata, co pociąga za sobą
konieczność intensyfikacji nawożenia oraz ochrony chemicznej, a to powoduje zagro-
żenie zanieczyszczenia wód oraz pogarszanie struktury gleby.

W celu ochrony wód przed zanieczyszczeniem wymagane jest ustalenie stref bu-
forowych wzdłuż wszystkich cieków wodnych, które dotychczas obowiązywały jedy-
nie na obszarach narażonych na zanieczyszczenie azotanami, co powoduje wycofanie
tego pakietu z dotychczasowego programu rolnośrodowiskowego. Przestrzeganie
wymogów dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska może przynosić poza
ochroną głównych zasobów środowiska również inne korzyści środowiskowe (tab. 3).

Efektywność środowiskowa zasady wzajemnej zgodności na poziomie gospodar-
stwa zależeć będzie od przestrzegania wymogów w zakresie ochrony środowiska
i zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Porównanie celów i wymogów wynikających z zasady wzajemnej zgodności
i programu rolnośrodowiskowego

Podstawowym celem obydwu instrumentów jest wspieranie i rozwój zrównowa-
żonego rolnictwa oraz dostarczanie ogółowi społeczeństwa wysokiej jakości dóbr pu-
blicznych. Niektóre wymogi zasady wzajemnej zgodności, wynikające głównie z ko-
nieczności utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz przestrzegania dyrek-
tywy azotanowej i siedliskowej, pokrywają się z częścią wymagań w niektórych pa-
kietach programu rolnośrodowiskowego, np. rolnictwo zrównoważone, rolnictwo eko-
logiczne czy ochrona gleb i wód.

Wzorując się na opracowaniu K r i s t e n s e n a  i  P r i m d a h l a  (4),
przeprowadzono klasyfikację/konfrontację niektórych wymogów środowiskowych
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http://www.pdffactory.pl/


79

z programu rolnośrodowiskowego i zasady wzajemnej zgodności w odniesieniu do
kilku kwestii, a mianowicie:

1. redukcji zanieczyszczenia azotanami i pestycydami,
2. ochrony zasobów glebowych,
3. utrzymania trwałych użytków zielonych i półnaturalnych siedlisk.
Najbardziej oczywiste jest pokrywanie się celu i wymagań pomiędzy standardami

zasady wzajemnej zgodności i programu rolnośrodowiskowego w zakresie ogranicza-
nia zanieczyszczeń azotanami (tab. 4). Występuje wyraźne pokrywanie się celów
i wymagań obydwu instrumentów w zakresie: ograniczania i sposobu stosowania na-
wozów naturalnych i mineralnych, stosowania płodozmianu, ograniczania erozji gleby
i redukcji zanieczyszczeń pestycydami. Działanie związane z zamianą gruntów or-
nych na trwały użytek zielony może występować jako pakiet w programie rolnośrodo-
wiskowym, podobnie jak ograniczenia stosowania pestycydów na użytkach rolnych.
Wymagania w odniesieniu do gruntów nieużytkowanych rolniczo wynikają tylko
z zasady wzajemnej zgodności. Wspólnota celów obydwu instrumentów oraz częścio-
we pokrywanie się wymogów, szczególnie w odniesieniu do gruntów ornych, utrudnia
rozdzielenie ich wpływu na środowisko, a tym samym ocenę efektywności minimal-
nych wymogów objętych zasadą wzajemnej zgodności.

Współzależność wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) z programem...

Tabela 3 
 

Korzyści środowiskowe wynikające z przestrzegania dobrej kultury rolnej (DKR) 
 

Praktyki wynikające z DKR Główny chroniony zasób  
środowiska Inne osiągane korzyści 

40% gruntów położonych na 
stokach z okrywą roślinną  
w okresie jesienno-zimowym, 
uprawa gleby metodą tarasową  

Ochrona gleb przed erozją  
Utrzymywanie żyzności gleby, 
bioróżnorodności, poprawa 
krajobrazu, ochrona wód  

Zmianowanie roślin, zakaz wy-
palania resztek roślinnych  

Utrzymywanie glebowej sub-
stancji organicznej  

Poprawa żyzności gleby, bio-
różnorodności, poprawa krajo-
brazu  

Nie stosować ciężkich narzędzi 
w okresie nadmiernego wysyce-
nia gleby wodą 

Utrzymywanie struktury gleby  Dłuższa i właściwa eksploatacja 
maszyn i narzędzi rolniczych 

Zachowanie oczek wodnych, 
rowów, żywopłotów, nieutwar-
dzonych dróg dojazdowych, za-
drzewień liniowych. Na TUZ 
okrywa roślinna koszona i usu-
wana co najmniej raz w roku,  
w terminie do 31 lipca  

Minimalny poziom utrzymania 
siedlisk, ochrona trwałych 
użytków zielonych  

Ochrona bioróżnorodności, po-
prawa krajobrazu  

Strefy buforowe wzdłuż cieków  
i zbiorników wodnych. Prze-
strzeganie procedur związanych 
z wykorzystywaniem wody do 
nawodnień 

Ochrona wód i gospodarka 
wodna  

Zwiększenie bioróżnorodności  
i poprawa krajobrazu  

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Obowiązkowe wprowadzenie zasady wzajemnej zgodności, a w szczególności
konieczność utrzymywania gleb w dobrej kulturze rolnej jako instrumentu dla obydwu
filarów płatności w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich odgrywa ważną rolę w za-
chowaniu i ochronie gleb. Niektóre wymagania związane z ochroną gleb są właściwe
tylko dla zasady wzajemnej zgodności, np. zachowanie tarasów, ochrona struktury
gleby poprzez dostosowanie właściwych narzędzi do poziomu wilgotności gleby, nato-
miast wiele innych jest wspólnych dla dobrej kultury rolnej, jak i niektórych pakietów
rolnośrodowiskowych, np. rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, ochrona
gleb i wód (tab. 5). Aczkolwiek nie są to pakiety bezpośrednio ukierunkowane na np.
ochronę struktury gleby, czy zachowanie/zwiększanie zawartości substancji organicz-
nej w glebie, to jednak ochrona tych właściwości gleby jest podstawą w wymienio-
nych systemach gospodarowania. Elementem ochrony wód stały się strefy buforowe
wzdłuż cieków wodnych, jako wymóg dobrej kultury rolnej.

Irena Duer

Tabela 4 
 

Pokrywanie się celów i wymagań zasady wzajemnej zgodności i programu rolnośrodowiskowego  
w aspekcie redukcji zanieczyszczeń azotanami i pestycydami 
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Redukcja 
zanieczyszczeń 
azotanami  

3        

Ograniczanie 
nawożenia   3       

Płodozmian    3      
Zabiegi 
przeciwerozyjne     3     

Zamiana gruntów 
ornych na TUZ lub 
ugory 

    2    

Redukcja 
zanieczyszczeń 
pestycydami  

     3   

W odniesieniu do 
użytków rolnych        2  

W odniesieniu do 
gruntów ugorowanych         1 

 

PRŚ – program rolnośrodowiskowy; CC – zasada wzajemnej zgodności; 1 – wymóg tylko z zasady wzajemnej 
zgodności; 2 – wymóg głównie w programie rolnośrodowiskowym; 3 – wymogi pokrywają się 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wprowadzenie zasad dobrej kultury rolnej oraz konieczność zachowania trwałych
użytków rolnych i wymagania związane z ich ochroną powodują pokrywanie się
z niektórymi wymaganiami w pakietach rolnośrodowiskowych realizowanych na trwa-
łych użytkach zielonych (tab. 6). Podstawowym wymogiem zarówno w zakresie mi-
nimalnych norm na trwałych użytkach zielonych, jak i w odniesieniu do łąk zadeklaro-
wanych do programu rolnośrodowiskowego jest koszenie i usuwanie okrywy roślinnej
co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca (minimalne normy) albo nie później
niż do dnia 31 października (program rolnośrodowiskowy) lub są na nich wypasane
zwierzęta w sezonie pastwiskowym. Wymagania w programie rolnośrodowiskowym
związane z utrzymaniem trwałych użytków zielonych, szczególnie tych, które są kon-
tynuacją z PROW 2004–2006 są raczej umiarkowane i dlatego są bardzo zbliżone do
wymagań minimalnych przypisanych zasadzie wzajemnej zgodności. Tylko z zasady

Współzależność wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) z programem...

Tabela 5 
 

Pokrywanie się celów i wymagań zasady wzajemnej zgodności i programu rolnośrodowiskowego  
w aspekcie ochrony gleby i wód 
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Redukcja erozji gleby 3          
Uprawa tarasowa   1         
Okrywa 
roślinna/mulcz    3        

Strefy buforowe      1       
Ochrona glebowej 
substancji 
organicznej  

    3      

Płodozmian       3     
Resztki 
roślinne/ściernisko       2    

Nawozy naturalne         3   
Ochrona struktury 
gleby          3  

Dostosowanie 
narzędzi do 
wilgotności gleby  

         1  

 

PRŚ – program rolnośrodowiskowy; CC – zasada wzajemnej zgodności; 1 – wymóg tylko z zasady wzajemnej 
zgodności; 2 – wymóg głównie w programie rolnośrodowiskowym; 3 – wymogi pokrywają się 
Źródło: opracowanie własne. 
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wzajemnej zgodności wynika zakaz zamiany trwałych użytków zielonych na grunty
orne. Pozostałe wymagania pokrywają się w mniejszym lub większym stopniu, co
wpłynęło na większe uszczegółowienie w nowym PROW wymagań w poszczegól-
nych wariantach, w celu zachowania/utrzymania ważnych siedlisk i gatunków.

Z przeprowadzonych porównań wynika, że w aspekcie ochrony środowiska wy-
mogi programu rolnośrodowiskowego i standardy wzajemnej zgodności są do pewne-
go stopnia komplementarne. Wprowadzenie zasady wzajemnej zgodności i kontrola
jej efektów może wpłynąć na zmianę punktu odniesienia, poza który muszą wykra-
czać zobowiązania rolnośrodowiskowe. Program rolnośrodowiskowy o bardziej szcze-
gółowych wymaganiach powinien być w większym stopniu ukierunkowany na ochro-
nę specyficznych siedlisk i gatunków/obszarów przyrodniczo wrażliwych, w przeci-

Irena Duer

Tabela 6 
 

Pokrywanie się celów i wymagań zasady wzajemnej zgodności i programu rolnośrodowiskowego  
w aspekcie utrzymania trwałych użytków zielonych i ochrony siedlisk 
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Utrzymanie 
trwałych użytków 
zielonych  

3         

Max. obsada 
zwierząt/wypas  2        

Redukcja obsady 
zwierząt    2       

Zmniejszenie  
dawek nawożenia   
i pestycydów  

   2      

Koszenie      3     
Ograniczenie 
czasu 
wypasu/koszenia  

     3    

Zamiana TUZ  
na grunty orne        1   

Inne wymogi         2  
Dostosowanie do 
poziomu wody          2 

 

PRŚ – program rolnośrodowiskowy; CC – zasada wzajemnej zgodności; 1 – wymóg tylko z zasady wzajemnej 
zgodności; 2 – wymóg głównie w programie rolnośrodowiskowym; 3 – wymogi pokrywają się  
Źródło: opracowanie własne. 
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wieństwie do standardów zasady wzajemnej zgodności odnoszących się do bardziej
generalnych wymagań ochrony zasobów środowiska.

Konsekwencją wprowadzenia zasady wzajemnej zgodności jest ograniczenie prze-
strzenne pakietu „Ochrona gleb i wód” z chwilą wprowadzenia obowiązku utrzymy-
wania gleb w dobrej kulturze rolnej, w której ochrona gleb przed erozją jest podsta-
wową kwestią objętą minimalnymi wymogami. Podobnie jest z pakietem „Strefy bu-
forowe”, które od 2010 r. stają się obowiązkowym wymogiem w zakresie ochrony
wód, w ramach dobrej kultury rolnej. Możliwe, że bardziej szczegółowa analiza mini-
malnych wymogów wzajemnej zgodności w zakresie zarządzania i dobrej kultury rol-
nej spowoduje weryfikację/uściślenie wymogów obowiązujących dotychczas w od-
niesieniu do pakietów: „Rolnictwo zrównoważone”, czy „Rolnictwo ekologiczne”.
W związku z toczącą się dyskusją na temat dalszych zmian we Wspólnej Polityce
Rolnej rolnicy nie mogą zakładać niezmienności warunków uzyskiwania różnych form
wsparcia, gdyż są one zależne od rozwoju sytuacji gospodarczej i wielkości środków
przeznaczanych na wsparcie polityki rolnej. Należy jednak wierzyć, że programy rol-
nośrodowiskowe, jako program obowiązkowy, nadal zachowają wysoką pozycję
w polityce rozwoju obszarów wiejskich. Poza względami wynikającymi z konieczno-
ści przestrzegania prawa z zakresu ochrony środowiska przemawia za tym wzrost
zainteresowania obszarami wiejskimi wraz z ich krajobrazem, jako atrakcyjnym miej-
scem do zamieszkania i rekreacji przez ludzi zamieszkujących w dużych aglomera-
cjach, jak również brak/słaby rozwój rynku na dobra publiczne dostarczane przez rol-
nictwo.

Podsumowanie

Wprowadzenie obowiązku przestrzegania zasady wzajemnej zgodności w zakre-
sie ochrony środowiska od 2009 r. wywołuje określone implikacje w realizacji niektó-
rych pakietów programu rolnośrodowiskowego. Niektóre wymagania objęte zasadą
wzajemnej zgodności były dotychczas częścią wymagań w programie rolnośrodowi-
skowym, co powoduje nakładanie się niektórych praktyk, szczególnie w zakresie ogra-
niczania zanieczyszczeń azotanami pochodzenia rolniczego. W wyniku przeprowa-
dzonej analizy wymogów w programie rolnośrodowiskowym, realizowanym w ra-
mach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, i standardów zasady wzajemnej zgodno-
ści wykazano, że są one do pewnego stopnia komplementarne w aspekcie wymagań
środowiskowych. Natomiast nakładanie się wymogów wynikających z obydwu in-
strumentów może przynieść zwielokrotniony efekt na obszarach szczególnie cennych
przyrodniczo. Program rolnośrodowiskowy powinien być w większym stopniu ukie-
runkowany na ochronę specyficznych siedlisk i gatunków/obszarów przyrodniczo
wrażliwych, w przeciwieństwie do bardziej generalnych standardów wynikających
z zasady wzajemnej zgodności odnoszących się bardziej do ochrony podstawowych
zasobów środowiska. Wspólnota celów obydwu instrumentów i częściowe pokrywa-
nie się wymogów utrudnia rozdzielenie ich wpływu na środowisko, a tym samym

Współzależność wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) z programem...
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ocenę efektywności minimalnych wymogów objętych zasadą wzajemnej zgodności.
Na ocenę efektów dobrego zarządzania środowiskiem oraz utrzymanie/wzbogacenie
bioróżnorodności na obszarach wiejskich należy poczekać co najmniej kilka lat.
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7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych
norm.

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie minimalnych norm.
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DOBRA PUBLICZNE UŻYTKOWANE I DOSTARCZANE PRZEZ
ROLNICTWO – WSPIERANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU

OBSZARÓW WIEJSKICH*

Wstęp

Działalność rolnicza wpływa na jakość wykorzystywanych zasobów naturalnych:
gleby, wody, powietrza, na bioróżnorodność ekosystemów i kształtuje krajobraz ob-
szarów wiejskich. Efekty środowiskowe poszczególnych działań mogą wpływać po-
zytywnie lub negatywnie na jakość dóbr publicznych wytwarzanych/dostarczanych
przez rolnictwo. Elementy środowiska przyrodniczego narażane na negatywne skutki
technologii produkcji stosowanych w rolnictwie nie mogą być traktowane jako dobra
wolne, niepodlegające żadnym ograniczeniom, chociażby z tego powodu, iż od 2004 r.
polskie rolnictwo jest wspierane finansowo zarówno z krajowych, jak i publicznych
środków Unii Europejskiej. Reformowana w ostatnich latach wspólna polityka rolna
promuje produkcję rolną zintegrowaną z ochroną środowiska. Integracja zasad ochro-
ny środowiska ze wspólną polityką rolną oparta jest na dwóch mechanizmach:

• przestrzeganiu zasad zrównoważonego sposobu gospodarowania, które nie
powoduje degradacji środowiska;

• zapewnieniu systemu premiowania za dostarczanie i utrzymywanie dóbr pu-
blicznych.

Na sposób użytkowania ziemi, która jest jednym z największych aktywów każdego
kraju, w coraz większym stopniu wpływa z jednej strony globalny i krajowy rynek,
z drugiej zaś konieczność ciągłego dostarczania/dostępu dóbr publicznych służących
całemu społeczeństwu (1, 3). Pogodzenie tych celów wymaga połączenia mechani-
zmów regulujących sposób użytkowania ziemi z poziomem (wysokością) zachęt eko-
nomicznych zapewniających utrzymywanie/dostarczanie dóbr publicznych. Chociaż
wycena wartości środowiska przyrodniczego zużywanego w procesie produkcji rolnej
jest sprawą trudną, to zgodnie z ogólną polityką ochrony środowiska, której podstawo-
wym kanonem jest zasada „zanieczyszczający płaci” (polluter pays principle), dzia-
łalność w sektorze rolniczym podlega wymogom wynikającym z konieczności ochro-
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ny środowiska (4). W związku z tym rolnicy zobowiązani są do przestrzegania podsta-
wowych zasad i standardów chroniących środowisko i krajobraz obszarów wiejskich
ujętych w zasadę wzajemnej zgodności (cross-compliance), której przestrzeganie
warunkuje otrzymywanie różnych płatności wynikających ze wspólnej polityki rolnej.
Pobieranie płatności bezpośrednich czy dopłat z tytułu ONW, uwarunkowane spełnia-
niem standardów na poziomie zasady wzajemnej zgodności, zabezpiecza dostarczanie
dóbr publicznych jedynie w podstawowym zakresie. Dopiero dobrowolne podjęcie
przez rolnika zobowiązań w zakresie dostarczania i utrzymywania dóbr publicznych
wychodzących ponad zasadę wzajemnej zgodności, realizowanych poprzez program
rolnośrodowiskowy, upoważnia do otrzymywania dodatkowej premii w imię zasady
„dostarczyciel otrzymuje” (provider gets principle). Takie podejście może w znacz-
nym stopniu wpływać na dostarczanie przez rolników dóbr publicznych dostępnych
dla całego społeczeństwa, za które płacić będzie państwo (4).

Celem opracowania było określenie rodzaju dóbr publicznych dostarczanych/utrzy-
mywanych w wyniku zróżnicowanego sposobu użytkowania ziemi i bezpośredniej
działalności rolniczej oraz wskazanie instrumentów wspólnej polityki rolnej zapobiega-
jących ich degradacji.

Rodzaje dóbr publicznych i stopień ich upublicznienia

Obszary wiejskie, na których prowadzona jest działalność rolnicza i leśna są źró-
dłem prywatnych i publicznych dóbr. Dostarczanie dóbr prywatnych regulowane jest
przez wolny rynek w przeciwieństwie do dóbr publicznych, w odniesieniu do których
mechanizmy rynkowe nie działają. Zapotrzebowanie na dobra publiczne wynika
z oczekiwań całego społeczeństwa, które chce żyć i cieszyć się pięknym krajobrazem
o dużym stopniu bioróżnorodności (4). Struktura użytkowania ziemi na obszarach wiej-
skich obejmujących niemal 95% ogólnej powierzchni Polski, której poszczególne ele-
menty są źródłem wyżej wymienionych dóbr przedstawiona jest w tabeli 1.

Rolnicze użytkowanie gruntów, którym jest objęte około 60% powierzchni kraju,
wpływa w największym stopniu na krajobraz obszarów wiejskich. W procesie pro-
dukcji rolnej w zależności od stopnia specjalizacji i intensywności użytkowane są
i dostarczane zasoby środowiska, które w mniejszym lub większym stopniu są dobrem
publicznym. Drugą pozycję zajmują grunty leśne oraz zadrzewione (ok. 30%), które
są narodową inwestycją dostarczającą różnorodnych korzyści. Lasy, poza produkcją
drewna, są głównym bogactwem bioróżnorodności oraz spełniają inne nierynkowe
funkcje polegające na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, zapobieganiu powo-
dziom, jak również są miejscem do rekreacji (7). Grunty zadrzewione i zakrzewione
obejmują śródpolne oraz stanowiące strefę ochronną cieków wodnych skupiska drzew
i krzewów chroniące przed erozją oraz zanieczyszczaniem wód podziemnych. Duże
znaczenie jako dobra publiczne mają użytki ekologiczne obejmujące prawnie chronio-
ne pozostałości ekosystemów, np. śródpolne i śródleśne oczka wodne, bagna, torfowi-
ska, wydmy, starorzecza, skarpy, kamieńce itp. oraz nieużytki, takie jak: piaski rucho-
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me, urwiska, strome stoki, skały czy wyrobiska po kopalinach. Zróżnicowany sposób
użytkowania ziemi w Polsce dostarcza wielu dóbr publicznych, które są podstawą
identyfikacji narodowej, świadczą o dziedzictwie kulturowym oraz wpływają na do-
brobyt i jakość życia mieszkańców kraju/regionu.

Ponad 50 lat temu Paul S a m u e l s o n  zaproponował definicję dóbr publicznych,
która w zmodyfikowanej formie jest aktualna do tej pory oraz opracował teoretyczne
podstawy finansowania zbiorowej konsumpcji dóbr ze środków publicznych (6, 9).
Dobra publiczne w przeciwieństwie do dóbr prywatnych charakteryzują się tym, że
nie można nikogo wykluczyć z możliwości ich użytkowania (brak wyłączenia z kon-
sumpcji), a powiększanie się liczby użytkowników nie może ograniczyć dostępu wszyst-
kich do ich konsumpcji (brak konkurencji w konsumpcji). Oznacza to, że dane dobro
może być konsumowane przez wiele osób jednocześnie, co w niektórych sytuacjach
grozi jego zniszczeniem. Klasyfikację upublicznienia dóbr ze względu na możliwość
wyłączenia z konsumpcji lub konkurencyjność w konsumpcji przedstawiono w tabeli
2. Stopień publiczności dóbr jest determinowany maksymalną liczbą ludzi, którzy mogą
konsumować dane dobro.

Najważniejszym dobrem publicznym uzależnionym od rolnictwa jest biologiczna
różnorodność ekosystemów, których istnienie i trwałość jest efektem stosowanych
praktyk rolniczych generujących różnorodne efekty zewnętrzne. Z efektami zewnętrz-
nymi zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi mamy do czynienia wówczas, gdy
następuje przeniesienie części kosztów lub korzyści działań jednej osoby na inne bez
odpowiedniej rekompensaty. Preferowane w wolnorynkowej gospodarce rolnej wy-
sokonakładowe technologie produkcji generują często negatywne koszty zewnętrzne
powodowane zanieczyszczaniem środowiska, destabilizacją innych ekosystemów
i wzrostem kosztów społecznych. Natomiast niskonakładowe, przyjazne środowisku
praktyki rolnicze chroniące zasoby środowiska naturalnego, krajobraz wiejski czy dzie-
dzictwo kulturowe na ogół sprzyjają powstawaniu pozytywnych efektów zewnętrz-
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Tabela 1 
 

Struktura użytkowania gruntów na obszarach wiejskich w Polsce w 2009 r. 
 

Grunty na obszarach wiejskich 
Wyszczególnienie powierzchnia  

(tys. ha) 
udział w powierzchni 

kraju (%) 
Grunty orne 14 002 44,7 
Łąki i pastwiska 3 947 12,6 
Sady 293 0,9 
Grunty rolne zabudowane 531 1,7 
Grunty rolne pod stawami i rowami 207 0,6 
Grunty pod wodami (morskie, rzeki, jeziora) 640 2,0 
Użytki ekologiczne i nieużytki 519 1,6 
Grunty leśne oraz zadrzewione 9 496 30,3 
Razem 29635 94,4 

 

Źródło: GUS, Ochrona środowiska, Warszawa, 2009. 
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nych w postaci różnego rodzaju dóbr publicznych, z których korzysta szerokie grono
odbiorców niezaangażowanych bezpośrednio w produkcję.

Dobra publiczne wytworzone w wyniku rolniczego użytkowania ziemi są w rze-
czywistości bardzo zróżnicowane, a skala ich występowania może być lokalna lub
regionalna. Dobrem publicznym o znaczeniu lokalnym są elementy krajobrazu, który
tworzy, np. mozaikowata struktura użytków rolnych (sady, pola uprawne, użytki zielo-
ne), żywopłoty, zadrzewienia śródpolne, czy siedliska specyficznych gatunków flory
i fauny. Do tej kategorii dóbr zalicza się nie mniej ważną, chociaż niewidoczną gołym
okiem, bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych, która zależy od rodzaju utworu
glebowego, jak również stosowanych praktyk rolniczych. Dobrami o znaczeniu regio-
nalnym są również korytarze migracyjne/ekologiczne, którymi przemieszcza się dziko
żyjąca fauna oraz połączenia pomiędzy odległymi siedliskami (4). Dobrem regional-
nym o dużym znaczeniu dla rozwoju i jakości życia ludzi jest sposób zarządzania regio-
nem, np. w zakresie zróżnicowania stopnia pokrycia gleby roślinnością w zlewniach
rzecznych, która warunkuje stopień retencji wodnej. Efektem zaniedbań w tym ob-
szarze są coraz częściej występujące w Polsce powodzie. Zachowanie różnych ele-
mentów krajobrazu na obszarach wiejskich zwiększa ich atrakcyjność i szanse roz-
woju turystyki, a w szczególności „turystyki specjalistycznej”, związanej między inny-
mi z różnorodnością flory i fauny.

Na dostarczanie dóbr w „pełni publicznych”, takich jak czyste powietrze, wody
czy stabilny klimat lub utrzymywanie wysokiego stopnia bioróżnorodności może istot-
nie wpływać opinia społeczna. Duża liczba osób zainteresowanych konsumpcją dane-
go dobra może uruchomić instytucjonalne działania polityczne połączone najczęściej
z zachętą finansową, które pozwolą zapewnić oczekiwaną jakość/ilość dobra publicz-
nego. Kiedy poziom dostarczania dóbr jest znacznie poniżej oczekiwań społecznych
lub określone dobra publiczne są poddawane nadmiernej presji rozpoczyna się inter-
wencja państwa. Dostarczanie dóbr publicznych jest regulowane/wspierane przez różne

Tabela 2 
 

Klasyfikacja dóbr w zależności od stopnia ich dostępności dla społeczeństwa 
 

Stopień dostępności dóbr 
niski średni wysoki 

Dobra prywatne dobra klubowe/stowa-
rzyszeniowe 

dobro publiczne  
w części dobro publiczne w pełni  

Dobra użytkowane tyl-
ko przez właściciela 

dobra dostępne dla 
określonej grupy osób 

dostęp ograniczony  
z uwagi na ryzyko 
zniszczenia 

nieograniczona dostęp-
ność dla ludzi z okre-
ślonym ryzykiem zagro-
żenia zniszczeniem 

Np. płody rolne, drew-
no z prywatnego lasu 

np. prywatny park, 
pole golfowe 

np. wstęp na teren go-
spodarstwa wyróżnia-
jącego się krajobrazo-
wo 

np. nieużytkowane ele-
menty krajobrazu, bio-
różnorodność, czyste 
powietrze 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (5). 
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mechanizmy interwencyjne zawarte we wspólnej polityce rolnej i polityce ochrony
środowiska Unii Europejskiej (4, 6). Podstawą integracji ochrony środowiska ze wspólną
polityką rolną jest przestrzeganie zasad zrównoważonego systemu gospodarowania,
który nakłada na rolników obowiązek przestrzegania podstawowych standardów chro-
niących środowisko i krajobraz na obszarach wiejskich. Standardy te ujęte w zasadę
wzajemnej zgodności (cross-compliance), stanowiące „poziom referencyjny” dla otrzy-
mywania płatności wynikających ze wspólnej polityki rolnej, dostarczają dóbr publicz-
nych w niewielkim zakresie, gdyż ograniczają tylko bezpośrednie praktyki szkodliwe
dla środowiska, a nie wymagają aktywnego zarządzania ekosystemami bogatymi
w bioróżnorodność. Ponadto ostrożne egzekwowanie wymogów wzajemnej zgodno-
ści, o czym świadczą nieliczne stwierdzone przykłady nieprawidłowości w czasie kon-
troli na miejscu, może istotnie zmniejszać oczekiwania związane z poprawą jakości
dóbr publicznych (5).

Realizacja tylko celu ekonomicznego w rolnictwie powoduje, że niektóre dobra
publiczne mogą być przypadkowym/ubocznym efektem działalności rolniczej lub są
wynikiem etycznego postępowania  człowieka w relacji z przyrodą, czyli „życie
w zgodzie z naturą”. Jedynie dobrze ukierunkowana polityka rolna o określonych prio-
rytetach środowiskowych, zapisanych w formie działań w osi 2 Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z gwarantowanym budżetem, pozwoli zacho-
wać wysoką jakość dóbr publicznych użytkowanych/dostarczanych przez rolnictwo
i leśnictwo (8). Zależność pomiędzy poziomem referencyjnym, celem środowisko-
wym i innymi instrumentami polityki rolnej wpływającymi na jakość środowiska przed-
stawiono w formie diagramu na rysunku 1. Poziom referencyjny odpowiedzialności
rolników za ochronę środowiska oddziela standardy wynikające z obowiązkowych
regulacji prawnych oraz dobrej praktyki rolniczej (których koszty wdrażania są pono-
szone przez rolników) od podejmowanych dobrowolnie działań, za które rolnicy otrzy-
mują dodatkowe wsparcie finansowe z publicznych środków krajowych i Unii Euro-
pejskiej.

Zachęta finansowa jest narzędziem mobilizującym rolników do dostarczania dóbr
publicznych, a zadaniem administracji jest właściwa alokacja środków finansowych
na działania, których zakres przekracza poziom referencyjny.

Dobra publiczne wspierane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Jednym z celów zarządzania ziemią na obszarach wiejskich jest szeroko rozumia-
ne dostarczanie usług związanych z ochroną środowiska i kulturowego krajobrazu.
Wspólna polityka rolna w istotnej mierze ułatwia rolnikom dostarczanie dóbr i funkcji
związanych ze środowiskiem, pod warunkiem właściwego ich ukierunkowania. Do-
brami publicznymi powiązanymi z działalnością rolniczą są: krajobraz wiejski, bioróż-
norodność występująca na użytkach rolnych, dostępność i jakość wód, funkcjonal-
ność gleb, stabilność klimatu powodowana sekwestracją węgla i emisją gazów cie-
plarnianych, jakość powietrza, zapobieganie powodziom i pożarom (4). Rolnicze użyt-
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kowanie tych dóbr uzasadnia podejmowanie interwencji poprzez instrumenty wspól-
nej polityki rolnej oraz ochrony środowiska w celu umożliwienia korzystania z nich
następnym pokoleniom. Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony środo-
wiska na obszarach użytkowanych rolniczo jest Dyrektywa Rady Nr 91/676/EEC
w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze źródeł
rolniczych. W wyniku tej dyrektywy wszystkie kraje UE zobowiązane są wyznaczyć
strefy szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami, opracować kodeks do-
brej praktyki rolniczej dotyczący: okresów, w których niewskazane jest stosowanie
nawozów, sposobu nawożenia pól na zboczach, nawożenia pól zalanych, zamarznię-
tych i pokrytych śniegiem, warunków nawożenia pól w pobliżu cieków wodnych oraz
pojemności i budowy zbiorników na nawozy naturalne, na których budowę rolnicy

Rys. 1. Cele środowiskowe, poziom referencyjny i ekonomiczne optimum
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD (4).
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mogli otrzymać wsparcie finansowe. Nie mniej ważnym działaniem Komisji Europej-
skiej ukierunkowanym na ochronę zasobów środowiska było przyznanie wsparcia fi-
nansowego na rolnictwo ekologiczne (Rozporządzenie Rady Nr 2092/91 w sprawie
rolnictwa ekologicznego na użytkach rolnych, rozszerzone na produkcję zwierzęcą
w 1999 r.).

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w okresie reformy wspólnej polityki rolnej
w ramach Agendy 2000 promującej wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich z po-
łożeniem nacisku na ochronę środowiska, wspierającej przyjazne środowisku metody
produkcji rolnej, wyłączanie gruntów rolnych z produkcji pod zalesianie oraz rozwój
produkcji na cele nieżywnościowe. Zgodnie z tymi założeniami realizowany był pierw-
szy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006, wspomagający finansowo
utrzymywanie różnorodności biologicznej, ochronę gleb i wód oraz zachowanie walo-
rów krajobrazowych na obszarach wiejskich. Kolejny PROW na lata 2007–2013 oparty
jest na nowych strategicznych priorytetach dla Wspólnoty Europejskiej, którymi są:
poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, ochrona środowiska naturalne-
go, poprawa jakości życia i wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskiej oraz po-
prawa zarządzania lokalnego w ramach inicjatyw wspólnotowych Leader (8). Uza-
sadnieniem dla tych priorytetów jest wzrost zainteresowania społecznego jakością
środowiska na poziomie globalnym w zakresie ochrony ilości i jakości zasobów wod-
nych oraz bioróżnorodności, a szczególnie cennych siedlisk, w wyniku czego została
utworzona europejska sieć Natura 2000. PROW 2007–2013 w oparciu o Rozporzą-
dzenie Rady (WE) 1698/2005 tworzy długofalową wizję rozwoju wkomponowaną
w zrównoważony rozwój kraju, przy jednoczesnym zachowaniu zróżnicowanego kra-
jobrazu i przyrody oraz umiejętnym użytkowaniu i zarządzaniu zasobami naturalnymi.
Główne instrumenty wspierające działania związane z poprawą stanu środowiska na
terenach wiejskich są zawarte w osi 2 PROW, na które przewidziano w latach 2007–
–2013 kwotę 5 546 001 520 €, w tym 80% ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Obszarów Wiejskich i 20% ze środków krajowych. Z ogólnej kwoty 44% środ-
ków przewidziane jest na „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i in-
nych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania”, 41% na „Program
rolnośrodowiskowy”, 11% na „Zalesianie gruntów” i 4% na „Odtwarzanie potencjału
produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy” (8).

Obszary górskie i inne obszary o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania obejmują 922829 tys. ha użytków rolnych w Polsce, na których powinien być
stosowany bardziej ekstensywny system gospodarowania, uwzględniający koniecz-
ność ochrony środowiska, a z tym wiąże się większa możliwość dostarczania dóbr
publicznych w porównaniu z terenami o intensywnej produkcji rolnej. Znaczący udział
trwałych użytków zielonych (>40% w strukturze użytkowania gruntów) wpływa na
wysoki wskaźnik bioróżnorodności, a utrzymywanie różnych grup zwierząt (bydło,
owce, konie) poprawia walory krajobrazowe obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, szczególnie obszarów górskich. Niskonakładowy (ekstensywny)
system produkcji rolnej na tych obszarach pozwoli na zachowanie dziedzictwa kultu-
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rowego oraz bogactwa gatunków charakterystycznych dla półnaturalnych siedlisk.
Utrzymywanie się bioróżnorodności związane jest z niskim poziomem nawożenia,
wypasaniem, szczególnie widocznym w rejonach górskich i podgórskich, które po-
zwala na wydanie nasion przez wiele cennych gatunków roślin. Duże powierzchnie
trwałych użytków zielonych zarówno intensywnie, jak i ekstensywnie użytkowanych
(ze względu na swoje położenie) są z jednej strony naturalnymi obszarami zalewowy-
mi zapobiegającymi powodzi, z drugiej zaś tworzą otwarty krajobraz ograniczający
ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru.

Utrzymywaniu bioróżnorodności sprzyja łączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej
w gospodarstwie, mozaika pól uprawnych poprzecinanych miedzami czy zadrzewie-
niami śródpolnymi o zróżnicowanym płodozmianie, czy inne mikrosiedliska stwarzają-
ce nowe nisze dla bioróżnorodności na polach uprawnych i w ich otoczeniu. W utrzy-
mywanie takiego krajobrazu wpisuje się rolnictwo ekologiczne, ale także integrowany
system gospodarowania, a nawet rolnictwo precyzyjne stosowane w intensywnym
rolnictwie, czy konserwująca (ochronna) uprawa gleby. Ilość wytwarzanych/dostar-
czanych dóbr publicznych zależy od stosowanych praktyk rolniczych, redukcji pozio-
mu nawożenia lub wykluczenia stosowania nawozów mineralnych i chemicznych środ-
ków ochrony roślin (rolnictwo ekologiczne), stopnia zachowania cennych siedlisk
i racjonalnego zmianowania roślin. Natomiast zaniechanie użytkowania gruntów rol-
nych prowadzi do zwiększenia stopnia zakrzaczenia i zalesienia krajobrazu wiejskie-
go, co może, w zależności od skali występowania, mieć zarówno pozytywny, jak
i negatywny wpływ na bioróżnorodność. W otwartym krajobrazie, jakim są w więk-
szości użytki rolne, niewielkie odłogowane powierzchnie sprzyjają zróżnicowaniu ga-
tunkowemu, natomiast duże kompleksy mogą prowadzić do heterogeniczności siedli-
ska i pogorszenia krajobrazu. Szczególnie niebezpieczne jest odłogowanie terenów, na
których występują siedliska przyrodniczo cenne, których utrzymanie związane jest
z ekstensywnym sposobem użytkowania.

W celu zachowania przyrodniczo cennych siedlisk i gatunków, a tym samym zwięk-
szenia podaży dóbr publicznych, w ramach PROW realizowany jest program rolno-
środowiskowy, którym objęte są także całe systemy produkcji rolnej (pakiety: rolnic-
two zrównoważone i rolnictwo ekologiczne) stosujące przyjazne środowisku  praktyki
rolnicze. Program rolnośrodowiskowy, który może być realizowany na obszarze całe-
go kraju składa się z 9 pakietów, a docelowo w 2013 r. ma być nim objęte około 10%
użytków rolnych. Przewidywana powierzchnia wsparcia poszczególnych pakietów
przedstawiona jest w tabeli 3.

Większość realizowanych pakietów ochrania podstawowe zasoby środowiska, które
są niezbędne do wielofunkcyjnego trwałego rozwoju nie tylko rolnictwa, ale również
całego obszaru wiejskiego. Największą powierzchnię, jak wynika z tabeli 3, będzie
obejmował pakiet „Ochrona gleb i wód”. Długotrwałą korzyścią wynikającą z wyso-
kiej jakości zasobów wodnych jest dostęp do czystej wody używanej do celów pit-
nych, zdrowe mięso ryb i innych organizmów wodnych, jak również rozwój rekreacji
i turystyki wodnej. Chroniona dzięki temu działaniu gleba jest zarówno prywatnym, jak
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i publicznym dobrem. Jako zasób wykorzystywany do działalności rolniczej jest pry-
watną własnością i w interesie rolnika jest stosowanie praktyk rolniczych chronią-
cych/zwiększających jej funkcjonalną wartość, np. zwiększając pojemność wodną gleby
poprzez poprawę jej struktury, co wpłynie na zapobieganie powodzi. Ze społecznego
punktu widzenia gleba jest nie tylko bazą do produkcji żywności, ale ma również dzia-
łać jako efektywny rezerwuar węgla, zapobiegający zmianom klimatu. Z tego punktu
widzenia gleba staje się dobrem publicznym.

Ochrona naturalnych zasobów dotyczy również powietrza, które uchodzi za dobro
niewyczerpalne i w pełni odnawialne, a z jego korzystania nie można nikogo wyklu-
czyć. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze pochodzącymi z rolnic-
twa są gazy cieplarniane (dwutlenek węgla, metan i tlenek azotu) powodujące ocie-
planie klimatu, pyły (cząstki gleby) i dymy oraz związki o przykrym zapachu. W ogól-
nej puli emitowanych gazów cieplarnianych w Polsce około 25% metanu (związanego
z produkcją zwierzęcą) i 60% tlenków azotu pochodzi z rolnictwa. Wobec wysokiego
udziału rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych rolnicy powinni podejmować działa-
nia ograniczające ich powstawanie. Szeroki wachlarz działań ograniczających zapyla-
nie i zadymianie powietrza, emisję substancji odorowych i gazów cieplarnianych po-
chodzących z rolnictwa zapisany jest w kodeksie dobrej praktyki rolniczej.

Istnienie wielu gatunków flory i fauny uzależnione jest od kontynuacji określonego
sposobu użytkowania ziemi i związanych z nim praktyk rolniczych. Aby utrzymać lub
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Tabela 3 
 

Docelowe powierzchnie wsparcia poszczególnych pakietów w PROW 2007–2013 
 

Pakiet Powierzchnia 
(ha) Rodzaj dóbr publicznych 

Rolnictwo zrównoważone 150 000 bioróżnorodność, ochrona zaso-
bów1/ 

Rolnictwo ekologiczne 500 000 krajobraz, bioróżnorodność, 
ochrona zasobów 

Ekstensywne trwałe użytki zielone 190 000 bioróżnorodność, ochrona zaso-
bów 

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków  
i siedlisk przyrodniczych poza obszarami  
Natura 2000 

220 000 bioróżnorodność, ochrona zaso-
bów 

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków  
i siedlisk przyrodniczych na obszarach  
Natura 2000 

370 000 bioróżnorodność, ochrona zaso-
bów 

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 
roślin w rolnictwie 13 000 bioróżnorodność 

Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt  
w rolnictwie 65 950 (szt.) bioróżnorodność 

Ochrona gleb i wód 1 000 000 ochrona zasobów 

Strefy buforowe 650 000 
(m.b.) ochrona zasobów 

 
1/ ochrona zasobów obejmuje glebę, wody i powietrze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiRW (8). 
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odtworzyć zagrożone gatunki ptaków i siedliska przyrodnicze na obszarach wiejskich
realizowane są specyficzne pakiety powiązane z obszarami Natura 2000 oraz poza
tymi obszarami, których utrzymanie zależne jest od publicznej interwencji. Docelowo
(w PROW 2007–2013) przewidziane jest objęcie taką ochroną 590 000 ha, które będą
częścią sieci europejskiej zapewniającą utrzymanie bioróżnorodności w wymiarze
kontynentu, dzięki zachowaniu żywotności obszarów wiejskich objętych Naturą 2000.

Poprawa środowiska i zrównoważone użytkowanie obszarów wiejskich wiąże się
nie tylko z gruntami rolnymi, ale również z lasami. Lasy są formą użytkowania grun-
tów oraz dobrem publicznym wpływającym na jakość życia człowieka poprzez speł-
nianie następujących funkcji:

• ekologicznej – wyrażającej się korzystnym wpływem na kształtowanie klimatu
globalnego i lokalnego, regulację obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie
powodziom, lawinom, osuwiskom i stepowieniu krajobrazu, ochronę gleb przed
erozją;

• produkcyjnej/gospodarczej – polegającej na zdolności do produkcji odnawial-
nej biomasy (drewna i produktów ubocznych);

• społecznej – poprzez kształtowanie warunków korzystnych dla zdrowia i re-
kreacji oraz uruchamianie nowych miejsc na rynku pracy.

Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą przeciwdziałającą degradacji
środowiska i niezbędnym czynnikiem równowagi ekologicznej (7). Protokół z Kioto
i uzgodnienia z Marrakeszu do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu obejmują zalesianie jako działanie ograniczające poziom dwutlenku
węgla w atmosferze, które powinno być wprowadzane zgodnie z zasadą zrównowa-
żonego użytkowania i ochrony różnorodności biologicznej. W procedurze wyboru ob-
szarów do zalesień należy uwzględnić negatywne skutki tego działania dla obszarów
o wysokiej wartości ekologicznej, zwłaszcza w przypadku ekosystemów naturalnych
i półnaturalnych, np. torfowisk, które są obszarami magazynującymi duże ilości dwu-
tlenku węgla (7). Realizowane w ramach PROW działania – „Zalesianie gruntów
rolnych oraz innych niż rolne” oraz „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej
zniszczonego przez katastrofy” – mają na celu nie tylko powiększenie obszarów
leśnych, ale również utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności tych obsza-
rów, poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy
ekologicznych oraz zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla zapobiega-
jącym zmianom klimatu i naturalnym katastrofom. Przewidywana powierzchnia grun-
tów wspieranych w ramach obydwu działań (310 000 ha) przyczyni się do redukcji
emitowanego dwutlenku węgla, zapewnienia dóbr publicznych i usług ekosystemo-
wych na poziomie krajobrazu. Dobór gatunków i odmian do zalesiania powinien być
dostosowany do lokalnych warunków siedliskowych i krajobrazowych z uwzględnie-
niem potrzeby adaptacji do zmian klimatu. Szczególne zadanie zalesień polega na ochro-
nie i wzmacnianiu najcenniejszych obszarów przyrodniczych oraz łagodzeniu zagro-
żeń naturalnych (wiatru, burz, osuwisk) dla osiedli ludzkich i infrastruktury.
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Podsumowanie

Większość możliwych do realizacji działań związanych z ochroną środowiska na-
turalnego i dostarczaniem dóbr publicznych ma charakter wieloletni, a ich realizacja
będzie w sposób trwały wpływać na zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obsza-
rów wiejskich. Zrównoważony sposób użytkowania ziemi i jej zasobów jest w głównej
mierze uzależniony od wspólnej polityki rolnej oraz ochrony środowiska. Otwartym
pytaniem pozostaje kwestia, czy taki instrument polityki, jakim jest drugi filar PROW
promuje dobra publiczne w dostatecznym stopniu, aby chronić klimat, bioróżnorod-
ność i podstawowe zasoby środowiska. Globalnie konsumowane dobra publiczne są
w wielu przypadkach dostarczane przez lokalną społeczność, która ponosi koszty
związane z dostarczaniem usług środowiskowych, za które, w ich opinii, nie jest
w pełni subsydiowana. Dyskutowane obecnie kierunki zmian we wspólnej polityce
rolnej powinny uwzględniać nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego
dla Europy i świata, ale także stworzenie ekonomicznie optymalnych warunków życia
dla społeczności wiejskiej w połączeniu z zapewnieniem rolnikom, leśnikom i innym
użytkownikom ziemi odpowiednich zachęt finansowych do dostarczania dóbr publicz-
nych oczekiwanych przez ogół społeczeństwa. Nieodpowiedni (niedostosowany) po-
ziom zachęt finansowych za wytwarzanie dóbr publicznych może prowadzić zarówno
do ich niedoboru, jak również nadmiernej podaży. Regulacja ilości dostarczanych dóbr
publicznych może się odbywać nie tylko poprzez system dotacji, ale również mechani-
zmy podatkowe lub regulacje prawne. Efekty środowiskowe rolnictwa, dotychczas
niewystarczająco nagradzane, są najmocniejszym argumentem na rzecz subsydiowa-
nia działań dostarczających dóbr publicznych. Wsparcie finansowe ze środków pu-
blicznych jest jednak wskazane tylko w przypadku, gdy społeczne oczekiwania są
większe od dotychczasowego poziomu dostarczanych dóbr publicznych pod wzglę-
dem ilościowym i jakościowym. Europejski model wielofunkcyjnego zrównoważone-
go rolnictwa powinien sprostać nie tylko podstawowemu celowi, jakim jest produkcja
żywności i pasz, ale również odpowiadać na wyzwania społeczne w zakresie dostar-
czania dóbr publicznych. Dobrze ukierunkowana polityka rolna i środowiskowa,
o wyraźnych priorytetach i dostatecznym budżecie, będzie miała zasadniczy wpływ
na zaspokojenie oczekiwań społecznych w zakresie dóbr publicznych dostarczanych
przez rolnictwo.
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CZY DYREKTYWA UE INSPIRE JEST POTRZEBNA ROLNICTWU
I GLEBOZNAWSTWU?

Wstęp

Dyrektywa INSPIRE, której pełna nazwa brzmi „Directive 2007/2/EC of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure
for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)”, tłumaczona jest
w Polsce jako „Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie”. Została ona opu-
blikowana 25 kwietnia 2007 w „Official Journal of the European Union” pod nume-
rem L 108/1 (5) i weszła w życie 20 dni po opublikowaniu, tj. 15 maja 2007 r.

Inicjatorami opracowania i uchwalenia Dyrektywy były głównie środowiska za-
wodowe i naukowe oraz instytucje pracujące na rzecz środowiska. Unia Europejska
przyjęła wiele regulacji dotyczących zarządzania środowiskiem, ochrony środowiska,
uwzględniania aspektów środowiskowych w różnych rodzajach działalności. Do wy-
pełniania przez instytucje publiczne, pozarządowe i przez sektor prywatny zadań wy-
nikających z tych regulacji potrzebny jest dostęp do wielu rodzajów informacji o śro-
dowisku. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Komisja Europejska
powołała grupę roboczą do zbadania, w jakim stopniu teledetekcja satelitarna i lotni-
cza mogą zaspokoić potrzeby informacyjne o środowisku. Przy okazji badań ustalono,
że środowisko opisuje się ponad trzystoma parametrami pozyskiwanymi różnymi me-
todami przez setki i tysiące instytucji. Zgromadzonych danych jest bardzo dużo (tylko
w polskim ministerstwie środowiska jest około 50 baz danych dotyczących różnych
aspektów środowiska), ale są one rozproszone po wielu instytucjach, pozyskiwane
były różnymi, w wielu przypadkach nieporównywalnymi metodami, nie zawsze są
gromadzone w bazach danych, a nawet jeśli tak, to według różnych standardów. Więk-
szość pozyskiwanych danych nie miało jednolitej georeferencji umożliwiającej ich użycie
do analiz przestrzennych. Brak też było informacji o tym, co i gdzie się znajduje oraz
jaka jest jakość i aktualność danych. Zdarzało się często, że mimo istnienia już jakichś
danych, z niewiedzy wydawano pieniądze na ponowne ich pozyskanie.

Stwierdzono więc (nie tylko w Europie, ale i w USA oraz w Australii), że istnieje
pilna potrzeba stworzenia podstaw prawnych oraz warunków organizacyjnych i fi-
nansowych do zinwentaryzowania tego wielkiego zasobu oraz przekształcenia go do
postaci, w której byłby łatwo dostępny dla wszystkich zainteresowanych instytucji
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i osób. Nie było wątpliwości, że temu procesowi powinny być poddane nie tylko zaso-
by informacyjne dotyczące szeroko rozumianego środowiska, ale również bogate
i częściowo już uporządkowane zasoby kartograficzne (topograficzne i tematyczne).

Począwszy od roku 2001, kiedy to rozpoczęto prace w grupach roboczych Komisji
Europejskiej, głównym problemem nie było przekonywanie zainteresowanych stron
o potrzebie stworzenia takich regulacji, ale koncepcja, jaki to ma być dokument, aby
był dobrze wpisany w już istniejące dyrektywy UE i w inne regulacje prawne, aby
dobrze spełniał oczekiwania użytkowników i nie był kontestowany przez kraje człon-
kowskie, na które miał nakładać znaczne obowiązki. Kolejne przymiarki do treści
i zakresu dyrektywy wraz z procesem legislacyjnym trwały do roku 2007. W pracach
przygotowawczych brali udział eksperci z Polski, a uwagi do kolejnych propozycji
mogły zgłaszać wszystkie zainteresowane strony. Uchwalenie dyrektywy nie zakoń-
czyło prac ekspertów. Pracują oni nadal intensywnie nad przepisami wykonawczymi
do dyrektywy i nad specyfikacjami technicznymi.

Dane przestrzenne i informacja przestrzenna

Ponieważ w Dyrektywie i w opracowaniach roboczych Komisji Europejskiej,
a także w opracowaniach instytucji zajmujących się GIS pojawiają się pojęcia „Infra-
structure for Spatial Information” (Infrastruktura Informacji Przestrzennej) oraz „Spatial
Data Infrastructure” (Infrastruktura Danych Przestrzennych) warto więc wyjaśnić
czy są to pojęcia zamienne (synonimiczne), czy też istnieją między nimi różnice. Ist-
nieje tu wiele niejednoznaczności nie tylko w publikacjach popularnych, ale również
w referatach na konferencjach i w poważniejszych opracowaniach.

Nie mamy tu wystarczająco dużo miejsca, aby przedstawić poważną analizę po-
równawczą, więc podane komentarze niech będą osobistym poglądem autorów. Róż-
nice te wywodzą się od używanych w terminologii GIS pojęć „dane geograficzne”
i „informacja geograficzna”. Przez dane geograficzne rozumiano dane opisujące obiekt
zlokalizowany w przestrzeni geograficznej. Opis obiektu (dane semantyczne, nazy-
wane też opisowymi) i zapis jego lokalizacji musiały spełniać pewne warunki, z któ-
rych główny stanowiła możliwość ich zapisu w komputerze. Przykładem tak rozumia-
nych danych geograficznych może być kontur glebowy. Treść tego konturu opisująca
glebę i jej właściwości są danymi semantycznymi. Lokalizacja konturu zapisana współ-
rzędnymi jego wierzchołków, połączona z charakterystyką gleby (dane opisowe) two-
rzy dane geograficzne. Podobnie może być z profilem glebowym, konturem lasu, drze-
wem, gospodarstwem rolnym i innymi obiektami. Wcześniej utożsamiano dane geo-
graficzne z danymi przestrzennymi, ponieważ każdy z obiektów mających określoną
lokalizację w przestrzeni geograficznej był uważany za obiekt przestrzenny.

Później zaczęto odróżniać dane geograficzne od danych przestrzennych (2). Za-
proponowano ograniczenie danych geograficznych do obiektów realnie istniejących
w przestrzeni (obiekty topograficzne, glebowe, geologiczne roślinne itp.), nie włącza-
jąc w to zjawisk. Dla opisu zarówno realnych obiektów, jak i zjawisk niematerialnych
(temperatura, wykształcenie, bezrobocie, stan zdrowia itp.) zaproponowano pojęcie
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„dane przestrzenne”. Ponieważ do opisu i analizy tego co zachodzi na określonym
obszarze potrzebne są dane zarówno o rzeczywistych obiektach, jak i o zjawiskach
(dla niektórych analiz dane o zjawiskach są ważniejsze niż dane o obiektach) rozpo-
wszechniło się używanie pojęcia dane przestrzenne. Trzeba jednak dodać, że spotyka
się nadal zamienne używanie pojęć dane geograficzne i dane przestrzenne.

Analogicznie do pojęć „dane geograficzne” i „dane przestrzenne” używane są
pojęcia „informacja geograficzna” oraz „informacja przestrzenna”. Według D e n e -
g r e’ a  (4) i późniejszych opracowań (1, 6) informacja geograficzna to dane geogra-
ficzne i źródła, w których znajdują się te dane (mapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne, bazy
danych). I analogicznie, informacja przestrzenna to dane przestrzenne i źródła, w któ-
rych te dane się znajdują. Używane przez niektórych autorów w tekstach i w interne-
cie określanie informacji geograficznej jako informacji o właściwościach i położeniu
obiektów nie odpowiada temu opisowi i jest bliższe danym geograficznym.

Dyrektywa jako dokument skondensowany nie podaje definicji informacji prze-
strzennej. Definiuje natomiast dane przestrzenne i zbiór danych przestrzennych. Dane
przestrzenne oznaczają dowolne dane (w zrozumieniu SIP podające wymierne lub
niewymierne cechy obiektu albo zjawiska) mające bezpośrednie lub pośrednie odnie-
sienie do określonej lokalizacji albo obszaru geograficznego. Zbiór danych przestrzen-
nych oznacza dający się zidentyfikować zasób danych przestrzennych. W wielu opra-
cowaniach jest uważany za synonim informacji przestrzennej. Poświęciliśmy tu dość
dużo miejsca sprawom pojęciowym, ale w odniesieniu do dokumentu o powszechnym
zastosowaniu, opartym na technikach komputerowych, jednoznaczność pojęć jest
warunkiem koniecznym dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Cele i główne postanowienia Dyrektywy

Infrastruktura informacji przestrzennej zawiera według Dyrektywy „metadane,
zbiory danych przestrzennych, usługi w zakresie danych przestrzennych, usługi siecio-
we i technologie, porozumienia dotyczące dzielenia się danymi, dostęp do danych
i korzystanie z nich, mechanizmy koordynacji i monitoringu, procesy i procedury usta-
nowione, wykonywane lub dostępne w zgodzie z dyrektywą”.

Głównym celem Dyrektywy jest stworzenie warunków organizacyjnych i tech-
nicznych dla lepszego dostępu do zgromadzonych już zbiorów danych przestrzennych.
Dyrektywa nie wymaga tworzenia nowych zbiorów danych przestrzennych, bo są
i będą one tworzone stosownie do potrzeb poszczególnych instytucji i zgodnie z prze-
pisami obowiązującymi dla różnych rodzajów danych. Jednakże zachęca, aby nowe
zbiory danych respektowały zalecenia Dyrektywy, dzięki czemu łatwo wejdą do two-
rzonej infrastruktury. Podaje też daty, po których będzie to obowiązkowe. Pojawiają-
ce się więc w Polsce głosy, aby wstrzymywać się z pozyskiwaniem nowych danych
(map, baz danych), ponieważ INSPIRE załatwi wszystko, nie mają uzasadnienia.

INSPIRE, czyli infrastruktura na poziomie europejskim oparta będzie na infra-
strukturach informacji przestrzennych stworzonych w krajach członkowskich UE,
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zgodnie z zasadami wdrożeniowymi tworzonymi w ramach Dyrektywy. Zapewni to
spójność infrastruktur krajowych i możliwość przekazywania danych między krajami.

Dyrektywa zobowiązuje, by infrastruktury informacji przestrzennej w poszczegól-
nych krajach były tak projektowane i tworzone, aby można było zapewnić, że:

• zgromadzone zbiory danych przestrzennych będą dostępne i utrzymywane na
najodpowiedniejszym poziomie (lokalnym, regionalnym, krajowym);

• będzie możliwe łączenie w ramach UE danych przestrzennych z różnych
źródeł i korzystanie z nich przez wielu użytkowników dla różnych zastoso-
wań; w tym celu państwa członkowskie powinny stworzyć geoportale we-
dług standardów europejskich;

• dane przestrzenne zgromadzone na jednym z poziomów instytucji publicznych
powinny być dostępne dla innych instytucji publicznych;

• dane przestrzenne powinny być dostępne na warunkach nieograniczających
zbytnio ich powszechnego użytkowania;

• będzie można łatwo odnaleźć dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przy-
datność dla określonego celu i poznać warunki korzystania z nich.

Postanowienia Dyrektywy mają na uwadze głównie instytucje publiczne (właści-
cieli danych i użytkowników danych), ale mogą mieć zastosowanie również do insty-
tucji niepublicznych i osób prywatnych. Mimo bardzo dużych oczekiwań na ułatwie-
nia w korzystaniu z istniejących danych Dyrektywa nie narusza praw autorskich do
danych, ani ochrony danych osobowych. Właściciele danych przestrzennych spoza
sektora publicznego mogą udostępniać swoje dane w ramach infrastruktury, respek-
tując jej postanowienia i standardy.

Jednym z najważniejszych warunków powodzenia w funkcjonowaniu infrastruktu-
ry jest stworzenie informacji o istniejących  zbiorach danych przestrzennych. W funk-
cjonującym dotychczas słownictwie jest to określane jako metadane lub metainforma-
cja. Są to informacje opisujące zbiory danych przestrzennych (zawartość tematyczna,
dokładność tematyczna, dokładność pozycyjna, metody pozyskania danych, formaty
zapisu, aktualność danych, wykonawca, właściciel, miejsce przechowywania itp.) oraz
procedury umożliwiające odnalezienie i korzystanie z tych danych. Procedury są
w Dyrektywie nazywane usługami. Jest pewna analogia miedzy metadanymi a np.
katalogiem w bibliotece. Jeśli informacja o zbiorach danych przestrzennych jakiegoś
kraju ma być dostępna we wszystkich krajach UE, to muszą być stworzone i wdrożo-
ne jednolite standardy opisu danych przestrzennych oraz standardy dostępu. Pracują
nad tym grupy ekspertów tworzących przepisy wykonawcze.

Usługi umożliwiające uzyskanie informacji o zbiorach danych przestrzennych i prze-
glądanie niektórych danych (nie mających klauzuli ograniczającej dostęp) powinny
być bezpłatne. Natomiast korzystanie z danych może wymagać różnych form odpłat-
ności, na ogół stosownie do regulacji istniejących w poszczególnych krajach.

Uchwalenie Dyrektywy uruchomiło serię działań legislacyjnych i technicznych tak
na poziomie Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów. Zespoły ekspertów UE
z udziałem przedstawicieli krajów członkowskich pracują nad zasadami wdrożenio-
wymi Dyrektywy i nad specyfikacjami technicznymi dla 34 tematów wyróżnionych
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w Dyrektywie. Prace są podzielone na etapy. Kraje członkowskie powinny były do-
stosować swoje akty prawne do postanowień Dyrektywy do 15 maja 2009 r. Więk-
szość krajów nie zdążyła tego zrobić, Polska również. Reguły wdrożeniowe i specyfi-
kacje techniczne są opracowywane stopniowo i oczekuje się, że infrastruktura infor-
macji przestrzennej będzie wdrożona całkowicie do roku 2019.

Aby spełnić warunek zdalnego (przez sieć) dostępu do danych przestrzennych
powinny one być w postaci numerycznej i zapisane w odpowiednich standardach.
Ponieważ w dalszym ciągu wiele zbiorów danych jest w postaci papierowej (mapy,
zdjęcia lotnicze, dane w papierowych tabelach) trzeba będzie ponieść duże nakłady na
ich zamianę na postać numeryczną, a później na stworzenie metainformacji.

Kolejnym dużym wyzwaniem jest zapewnienie właścicielom i depozytariuszom
danych odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, dostępu do sieci szerokopasmowych,
wykształcenie ludzi przewidzianych do przetwarzania istniejących danych, a później
do ich udostępniania. Równolegle z tym będą prowadzone akcje informujące instytu-
cje publiczne, prywatne i obywateli zainteresowanych danymi przestrzennymi, jakie
nowe możliwości w dostępie do danych i w korzystaniu z danych przestrzennych
stwarzają rozwiązania przyjęte w INSPIRE.

Korzyści dla rolnictwa i dziedzin pokrewnych z Dyrektywy INSPIRE

Szeroki zakres danych przestrzennych został w Dyrektywie podzielony na 34 te-
maty, ujęte w trzech aneksach (grupach). Aczkolwiek głównym celem INSPIRE było
ułatwienie dostępu do danych potrzebnych do tworzenia i realizacji polityki w zakresie
środowiska, z czego wynikają priorytety dla danych opisujących środowisko, to dla co
najmniej dwóch powodów dużo miejsca wśród 34 tematów zajmują dane geodezyjne,
kartograficzne i teledetekcyjne. Po pierwsze tworzą one tzw. georeferencję, czyli
dają możliwość lokalizacji danych o wszelkich charakterystykach środowiska. Po drugie,
instytucje odpowiedzialne za zbiory danych geodezyjnych i kartograficznych mają już
duże doświadczenie w archiwizacji, porządkowaniu i udostępnianiu tych danych; za-
częły one już tworzyć metainformację i geoportale. Nie powinno więc budzić zdziwie-
nia, że spis 34 tematów rozpoczyna się od systemów odniesienia za pomocą współ-
rzędnych (choć same współrzędne: geograficzne czy geodezyjne trudno zaliczyć do
danych przestrzennych, ponieważ zawierają tylko jeden ich człon – lokalizację, a nie
mają części atrybutowej).

Wśród 34 tematów wymienionych przez INSPIRE z rolnictwem związane są
bezpośrednio lub pośrednio prawie wszystkie tematy.

Z GRUPY I:
1. Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych. Każdy obiekt lub zjawisko

związane z rolnictwem powinny mieć jednoznaczną lokalizację w przestrzeni.
2. Systemy siatek georeferencyjnych. Dla wielu opracowań tematycznych z zakre-

su rolnictwa można agregować dane i przetwarzać je w siatkach o różnej wielkości.
3. Nazwy geograficzne.
4. Jednostki administracyjne.
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5. Adresy. Pomocne np. dla analizy danych ze spisów rolnych, lokalizacji usług
dla rolnictwa itp.

6. Działki ewidencyjne.
7. Sieci transportowe. Jeśli specyfikacje techniczne dla tego tematu uwzględnią

również drogi niższego rzędu, to będzie można te dane wykorzystać jako czyn-
nik pozytywny w planach urządzania terenów rolnych. Jeżeli zaś tylko drogi
wyższego rzędu, to można je analizować  jako czynnik negatywny, wpływają-
cy destrukcyjnie na ciągłość przestrzeni rolniczej.

8. Hydrografia.
9. Obszary chronione
Z grupy II:

1. Ukształtowanie terenu.
2. Użytkowanie ziemi.
3. Ortoobrazy (powszechny materiał stosowany we wnioskach o dopłaty

bezpośrednie).
4. Geologia.

Z grupy III:
1. Jednostki statyczne (ważne dla opracowań z ekonomiki rolnictwa i dla pro-

gnoz).
2. Budynki (zależnie od tego jaką szczegółowość ustalą specyfikacje technicz-

ne).
3. Gleba: gleba i podglebie charakteryzowane przez głębokość, granulometrię,

strukturę, substancję organiczną, kamienistość, erozję i jeśli to uzasadnione
przez nachylenie terenu oraz pojemność wodną.

4. Zagospodarowanie przestrzenne.
5. Zdrowie i bezpieczeństwo ludności.
6. Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe.
7. Urządzenia do monitorowania środowiska.
8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe (zakłady przemysłowe, urządzenia pobo-

ru wody, miejsca wydobycia i składowania).
9. Obiekty rolnicze i akwakultury (wyposażenie i instalacje do produkcji rolnej

łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniami). Ten zapis jest dość
krótki zważywszy na fakt, że rolnictwo jest uważane za jeden z działów ma-
jących wpływ na gospodarowanie środowiskiem. Szersze zapisy znajdujemy
w niektórych bazach danych o rolnictwie i w spisach rolnych. Stajnie są do-
słownym tłumaczeniem słowa „stables”. Powinno się to rozumieć szerzej,
jako wszystkie budynki gospodarcze (również obory, chlewnie i inne budyn-
ki). Ograniczenie zapisu do stajni wynika prawdopodobnie z faktu, że tworzą-
cy je eksperci pochodzili z krajów, w których bydło przebywa cały rok na
pastwiskach. Końcowa postać tego, jakie dane przestrzenne będą gromadzo-
ne w temacie „Rolnictwo” pojawi się w specyfikacjach technicznych.

10. Rozmieszczenie ludności.
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11. Gospodarowanie obszarem: strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki
sprawozdawcze.

12. Strefy zagrożenia naturalnego: powodzie, osuwiska, osiadanie gruntu, lawiny,
pożary itp.

13. Warunki atmosferyczne: dane przestrzenne oparte na pomiarach, modelach
i lokalizacja pomiarów.

14. Warunki meteorologiczno-geograficzne: opady atmosferyczne, temperatura,
ewapotranspiracja, prędkość i kierunki wiatrów.

15. Warunki oceanograficzno-geograficzne: warunki fizyczne mórz i oceanów.
16. Regiony morskie.
17. Regiony biogeograficzne: obszary o stosunkowo jednorodnych warunkach

ekologicznych i o wspólnych cechach.
18. Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne: obszary lądowe i wodne z wy-

różniającymi się cechami geograficznymi, abiotycznymi, biotycznymi, w cało-
ści naturalne lub półnaturalne.

19. Rozmieszczenie gatunków: występowanie gatunków zwierząt i roślin pogru-
powane według siatki georeferencyjnej, regionów, jednostek administracyj-
nych lub innych jednostek.

20. Zasoby energetyczne (zasoby energii).
21. Zasoby mineralne: rudy metali, surowce skalne i chemiczne.

Choć, jak wspomnieliśmy wyżej, opis tematu „Rolnictwo” jest bardzo lakoniczny,
to z punktu widzenia polityki rolnej, gospodarowania w rolnictwie, analizy czynników
przyrodniczych i gospodarczych wpływających na rolnictwo użyteczne będą prawie
wszystkie inne tematy. Ważne jest więc, aby można było łatwo korzystać ze zbiorów
danych opisujących te tematy.

Dotychczasowe działania dotyczące wdrażania Dyrektywy INSPIRE
w Polsce

Jak wspomniano, Dyrektywa nakładała obowiązek dostosowania do 15 maja 2009 r.
prawa w krajach członkowskich UE do jej uregulowań. W Polsce tworzenie, utrzy-
mywanie i rozwijanie infrastruktury danych przestrzennych będzie koordynowane przez
ministra właściwego do spraw administracji publicznej (obecnie Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji). Minister wykonuje swoje zadania w tym zakresie
przy pomocy Głównego Geodety Kraju.

Minister powołał Radę Infrastruktury Przestrzennej złożoną z wysokich rangą przed-
stawicieli resortów zainteresowanych informacją przestrzenną i posiadających zbiory
danych przestrzennych, przedstawicieli samorządu terytorialnego i środowisk nauko-
wych. Opracowano ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej w Polsce (9).
W dniu pisania tego tekstu ustawa była przyjęta przez Sejm RP i została przesłana do
Senatu RP1. Ustawa zachowując podstawowe sformułowania Dyrektywy INSPIRE,
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rozwija wątki uwzględniające specyfikę Polski, np. ustawę o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne i nieodpłatne udostępnianie danych
z rejestrów publicznych dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Równolegle
z ustawą opracowano nowelizację odpowiednich zapisów prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego, dostosowując je do Dyrektywy i do ustawy o infrastrukturze informacji
przestrzennej w Polsce.

Dla każdego z 34 tematów INSPIRE wyznaczono rozporządzeniem resorty wio-
dące, odpowiedzialne za przygotowanie, wdrożenie i funkcjonowanie infrastruktury
w tych tematach. Resorty wiodące przez swoich ekspertów będą uczestniczyły
w pracach grup roboczych KE przygotowujących specyfikacje techniczne.

Na dziś nie można wiele powiedzieć, jakie będą specyfikacje techniczne dla tema-
tu „Rolnictwo”. Trzeba tu pamiętać, że specyfikacje powinny brać pod uwagę zbiory
danych przestrzennych, które już istnieją. Ile tych danych jest, co one zawierają, kto
ma do nich prawa autorskie, gdzie są one przechowywane i w jakiej postaci? Odpo-
wiedzi na te pytania w większości nie ma. Wiele będzie zależało od inwencji i kompe-
tencji instytucji, której minister rolnictwa powierzy pieczę nad tematem „Rolnictwo”.
Łatwiej jest z glebami, ale one tworzą oddzielny temat (III.3).

Spotyka się też opinie, że prace nad tworzeniem infrastruktury danych przestrzen-
nych dla rolnictwa nie mają uzasadnienia, bo mamy system identyfikacji działek rol-
nych LPIS (ang. Land Parcel Identification System), wiele danych w instytutach ba-
dawczych i w ośrodkach doradztwa rolniczego. Osoby wyrażające takie opinie mogą
jednak szybko zmienić zdanie jeśli spróbują wykorzystać dane z systemu identyfikacji
działek rolnych (LPIS) do jakiejkolwiek analizy przestrzennej dla większego obszaru,
zbadać związki między przestrzennym rozkładem zagęszczenia gleb (soil compaction)
a wyposażeniem gospodarstw w ciężkie maszyny, parametrami klimatycznymi i gle-
bowymi albo modelować zagrożenie suszą glebową. We wszystkich tych próbach
wyszły na jaw niedostatki obecnej postaci danych przestrzennych potrzebnych do
analiz przestrzennych i modelowania z zakresu rolnictwa. Tworzenie infrastruktury
wymusi doprowadzenie danych do postaci numerycznej i do ich zapisu w formatach
umożliwiających łączenie z danymi z innych tematów (użytkowanie ziemi, rzeźba te-
renu, hydrografia, opady, temperatura, monitorowanie zanieczyszczeń itp.).

Obecne duże wymagania w stosunku do jakości produktów rolnych i do środowi-
ska na terenach rolnych powodują konieczność stosowania danych z różnych dzie-
dzin, ich porównywania i analiz przestrzennych. Jedną z przyczyn powolnych działań
w tym zakresie jest brak wiedzy na temat analiz przestrzennych, modelowania oraz
warunków jakie powinny spełniać dane przestrzenne potrzebne do tych operacji.
Tworzenie infrastruktury danych przestrzennych stworzy szansę dla zmiany tego sta-
nu. Były już początki tworzenia systemu informacji przestrzennej dla rolnictwa, ale za
pierwszymi obiecującymi wynikami (IUNG, IMUZ, IGiK, PW) nie poszły umocowa-
nia organizacyjne i finansowe.

Znacznie lepsza sytuacja jest w zakresie gleboznawstwa zarówno w Polsce, jak
i w instytucjach europejskich. Na poziomie europejskim funkcjonuje portal glebowy
udostępniający dane o glebach, znajdujący się w JRC (Joint Research Centre)
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w Isprze. W Europejskim Biurze Glebowym powołano grupę roboczą ds. metainfor-
macji o glebach. Ministerstwo Środowiska Dolnej Saksonii zainicjowało duży projekt
GS-Soil, finansowany w ramach programu europejskiego e-content plus, na temat
danych przestrzennych o glebach mających georeferencję. W ramach tego projektu
dokonano inwentaryzacji zbiorów danych przestrzennych o glebach w większości krajów
europejskich (również w Polsce). Międzynarodowa ankieta wśród decydentów
i w środowiskach naukowych ma pomóc w określeniu zapotrzebowania na dane prze-
strzenne o glebach. W oddzielnych zadaniach próbuje się określić zakres i standardy
informatyczne dla metainformacji o glebach oraz formę i metody informowania o ich
istnieniu.

Działania podjęte w celu stworzenia infrastruktury informacji przestrzennej poka-
zują z jednej strony, że istnieje duże bogactwo (choć o różnej jakości) danych prze-
strzennych oraz niewystarczająca wiedza o tych danych, a ich postać nie odpowiada
wymaganiom analiz przestrzennych. Z drugiej zaś strony jest i będzie coraz większe
zapotrzebowanie na dane przestrzenne z zakresu rolnictwa i gleb, choćby dla wyko-
nywania ocen wpływu inwestycji na środowisko.

Trzeba też mieć świadomość, że wiele istniejących danych należy traktować tylko
jako dane historyczne z powodu ich małej aktualności, nieodpowiedniej dokładności
tematycznej i pozycyjnej. Tworzenie metainformacji ujawni te przypadki. Ale proce-
dury uruchomione przez INSPIRE będą miały również tę korzyść, że nowe dane
przestrzenne pozyskane w najbliższych latach nie będą miały niedostatków obecnych
danych.
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CZYNNIKI SIEDLISKOWE WARUNKUJĄCE PROCESY AKUMULACJI
I ROZKŁADU GLEBOWEJ MATERII ORGANICZNEJ*

Wstęp

Szczątki organiczne dostające się do gleby podlegają procesom mineralizacji i hu-
mifikacji. Mineralizacja oznacza rozkład materii organicznej do prostych związków
mineralnych, takich jak: CO2, H2O, NH3 i inne. Humifikacja natomiast to proces prze-
mian szczątków organicznych w glebie, w wyniku których powstaje właściwa próch-
nica, czyli humus. Procesy mineralizacji i humifikacji zachodzą równocześnie, a pro-
dukty mineralizacji są włączane do procesu humifikacji i odwrotnie. Skutki działania
obu procesów dla funkcjonowania ekosystemów są odmienne (25). Mineralizacja pro-
wadzi do zaniku materii organicznej i jest głównym procesem uwalniania składników
pokarmowych dla roślin (5, 12). Jest także ważnym ogniwem w obiegu materii.
W procesie humifikacji materia organiczna jest akumulowana w formie specyficz-
nych glebowych związków organicznych (humusu). Całość przekształceń materii or-
ganicznej w glebie określa się mianem rozkładu (2).

Zasoby materii organicznej gleby podlegają ciągłym dynamicznym zmianom ilo-
ściowym i jakościowym. Optymalną sytuacją w danych warunkach klimatycznych
i glebowych jest stan względnej równowagi pomiędzy dopływem substancji organicz-
nej do gleby i procesami  jej mineralizacji (24). Ponadto z punktu widzenia rolnictwa
oraz środowiska wskazane jest, aby występowała przybliżona równowaga pomiędzy
różnymi formami próchnicy – z przewagą aktywnych frakcji w okresie największego
zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, a w okresie spoczynku wegetacyj-
nego z przewagą form stabilnych (19).

Zawartość próchnicy odzwierciedla w znacznym stopniu jakość i potencjał pro-
dukcyjny gleby. Dlatego też jest ona jednym z kryteriów wyróżniania obszarów pro-
blemowych rolnictwa w Polsce (3). Są to obszary o warunkach naturalnych utrudnia-
jących prowadzenie działalności rolniczej, zwłaszcza możliwość uprawy niektórych
roślin (6). Obszary te wymagają podjęcia specjalnych działań ochronnych w celu ogra-
niczenia ich marginalizacji i spadku rolniczej przydatności. Działania te muszą być
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dostosowane do występujących na danym obszarze ograniczeń. Inne działania będą
podjęte w przypadku silnego zakwaszenia gleb, inne w przypadku ich zanieczyszcze-
nia pierwiastkami śladowymi, a jeszcze inne na obszarach zagrożonych suszą.

Zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie bądź przeciwdziałanie jej
ubytkowi wymaga także podjęcia działań dostosowanych do czynników odpowiedzial-
nych za ten stan rzeczy (3). Może to być konserwująca (1, 22) uprawa roli, dobór
odpowiednich roślin uprawnych i płodozmianu, zwiększenie nawożenia organicznego
itp (12, 17). Dlatego też dokładne poznanie mechanizmów przemian próchnicy w gle-
bach uprawnych oraz czynników siedliskowych, które je kształtują jest niezbędne dla
podejmowania racjonalnych działań mających na celu poprawę warunków i opłacal-
ności produkcji rolniczej na obszarach problemowych dotkniętych ograniczeniami na-
tury przyrodniczej.

Wpływ czynników siedliskowych na procesy przemian glebowej materii
organicznej

Procesy mineralizacji i humifikacji szczątków organicznych dostarczanych do gle-
by to procesy biochemiczne, za które odpowiadają głównie mikroorganizmy (20). Są
one uwarunkowane czynnikami klimatycznymi, glebowymi, a także morfologią i skła-
dem chemicznym. Tempo przemian dostarczonej do gleby materii organicznej  zależy
od temperatury, ilości tlenu, wilgotności, dostępności składników odżywczych, odczy-
nu, stosunku C/N w materiale organicznym, liczebności i aktywności mikroorgani-
zmów, zawartości ligniny w dostarczanym materiale oraz stopnia jego rozdrobnienia
(2, 27). W niniejszej pracy główny nacisk został położony na takie czynniki, jak: uziar-
nienie, stosunki wodne (wilgotność gleby), stosunki powietrzne, temperatura, zasob-
ność w składniki pokarmowe i odczyn gleby.

Skład granulometryczny gleby

Jedną z podstawowych właściwości gleby jest skład granulometryczny, który po-
przez oddziaływanie na pozostałe cechy, takie jak np. struktura, a co za tym idzie
stosunki wodne i powietrzne, a także poprzez bezpośredni wpływ kształtuje w dużym
stopniu procesy rozkładu materii organicznej w glebie. Uważa się powszechnie, iż
zawartość próchnicy w glebie wzrasta wraz ze zwiększającym się udziałem części
drobnych w jej składzie granulometrycznym (23). Zależność ta wynika z tworzenia się
trwałych odpornych na rozkład związków próchnicy z częściami mineralnymi oraz
podatności gleb cięższych na tworzenie się struktury agregatowej, gdzie próchnica
w agregatach glebowych jest również w dużym stopniu odporna na rozkład przez
mikroorganizmy (23). Duże znaczenie ma przy tym odporność agregatów na rozmy-
wanie (hydrofobowość) oraz ich zwilżalność (13); (rys. 1).

G o e b e l  i in. (7) oraz L a m p a r t e r  i in. (13) badali zależność tempa
mineralizacji od struktury, a także zwilżalności i właściwości hydrofobowych agrega-
tów glebowych. Tempo mineralizacji oceniono na podstawie wydzielonego dwutlenku
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węgla, a miarą zwilżalności był kąt zwilżania agregatów. Dowiedziono, iż tempo mine-
ralizacji zależy w dużym stopniu od tych właśnie parametrów. Badając m.in. próbki
gleby płowej wytworzonej z lessu (gleyic luvisols), zhomogenizowane oraz o natural-
nej agregatowej strukturze autorzy ci zaobserwowali niższe tempo mineralizacji
w próbkach o strukturze agregatowej niż w próbkach zhomogenizowanych. Wynika
to z właściwości hydrofobowych i małej zwilżalności agregatów glebowych (7, 13).
Wpływa to znacznie na stabilizację próchnicy w glebie. Hydrofobowość agregatów
glebowych jest większa przy wyższym pH oraz obecności jonów Ca w glebie. Przyj-
muje się, że w podobnych warunkach klimatycznych zawartość próchnicy w glebach
gliniastych jest od dwóch do czterech razy większa niż w glebach piaszczystych (21).

Rys. 1. Mechanizm fizycznej ochrony na granicy faz w skali agregatu i w skali profilu.
θc jest krytyczną wartością zawartości wody

Źródło: Goebel i in., 2005 (7).

Skała macierzysta reguluje zapasy próchnicy w glebie nie tylko poprzez wpływ na
jej strukturę. Gleby wytworzone ze skał zasobnych w składniki pokarmowe (o zróżni-
cowanym składzie mineralnym), jak np. bazalt, są zasobniejsze w składniki mineralne
potrzebne roślinom niż gleby powstałe ze skał „ubogich”, np. z granitu. Gleby zasobne
porasta bujniejsza roślinność dostarczająca glebie więcej szczątków podlegających
humifikacji.

Czynniki siedliskowe warunkujące procesy akumulacji i rozkładu glebowej materii organicznej
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Wilgotność gleb

Jednym z najważniejszych czynników regulujących zapasy glebowej materii orga-
nicznej jest woda. Zawartość materii organicznej w glebach jest z reguły wyższa
w rejonach o większej rocznej sumie opadów. Warunki większej wilgotności gleb
w tych rejonach skutkują większą produkcją biomasy i zwiększonym dopływem szcząt-
ków organicznych do gleby, stanowiących pokarm dla organizmów glebowych.

Z drugiej strony większa wilgotność skutkuje zmniejszoną aeracją i niedostatkiem
tlenu. Większość organizmów glebowych potrzebuje tlenu i w momencie drastyczne-
go zmniejszenia się jego ilości ich aktywność maleje lub ustaje całkowicie (4). Jest to
przyczyną występowania dużych ilości materii organicznej w glebach nadmiernie wil-
gotnych (torfy). Można więc stwierdzić, że wpływ stosunków wodnych na przemiany
materii organicznej jest duży, lecz pośredni i polega na regulowaniu dostępu tlenu do
gleby.

Zależność tempa mineralizacji od stosunków wodnych w glebie można zobrazo-
wać, badając respirację gleby w określonych warunkach wilgotności, przy określonej
temperaturze. Badania w warunkach inkubacyjnych na różnych typach gleb prowa-
dziło wielu autorów. Z e n g i n  i in. (26) badali mineralizację materii organicznej
w glebach wschodniej Turcji leżących w półsuchym klimacie, porośniętych zbiorowi-
skiem szarańczyna strąkowego (Ceratonia siliqua L.). Celem badań było określenie
w jakim stopniu mineralizacja materii organicznej w glebie (sklasyfikowanej jako Alfi-
sol) o składzie granulometrycznym gliny i zawartości węgla organicznego 2,85% zale-
ży od temperatury i wilgotności. Do doświadczenia pobrano próbki z wierzchniej war-
stwy gleby (do 20 cm), wysuszono w temperaturze pokojowej, zhomogenizowano
i przesiano przez sito o oczku 2 mm. Następnie próbki poddano określonym warun-
kom wilgotnościowym i termicznym (przy dostępie tlenu), w których badano tempo
mineralizacji na podstawie wydzielonego CO2 absorbowanego w Ba(OH)2. Tempo
mineralizacji badano w różnych warunkach temperatury (23 i 28°C) i wilgotności
(polowa pojemność wodna (PPW) 80 i 60% PPW tej gleby); (rys. 2 i 3).

Badania wykazały, iż aktywność mikrobiologiczna gleby zwiększała się wraz ze
wzrostem temperatury. Aktywność mikroorganizmów w próbkach nawilżanych do
wilgotności odpowiadającej polowej pojemności wodnej i 60% PPW była niższa niż
w próbkach o wilgotności 80% PPW zarówno w temperaturze 23°C, jak i 28°C.
Tempo mineralizacji C (%) przy wilgotności 80% PPW w temperaturze 28°C było
większe niż w próbkach o wilgotności odpowiadającej PPW i 60% PPW w tempera-
turze 23°C oraz 60% PPW przy 28°C. Stwierdzono więc, że mikroorganizmy w bada-
nej glebie wykazywały największą aktywność w warunkach 80% PPW przy tempe-
raturze 28°C, w badaniach prowadzonych co 30 dni (rys. 3). Zatem wilgotność jest
czynnikiem limitującym aktywność mikroorganizmów (zarówno w warunkach niskie-
go, jak i wysokiego stanu), ograniczając im zaopatrzenie w tlen i składniki odżywcze
(26).
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Do podobnych wniosków doprowadziły badania L e i r ó s  (14) na dwóch profilach
gleb z hiszpańskiego regionu Galicja, zaklasyfikowanych jako Umbrisols.

Nieco inne badania nad wpływem wilgotności na respirację gleby przeprowadzili
O r c h a r d  i  C o o k  (18). Mierzyli oni respirację próbek glebowych (uwolniony
CO2) o składzie gliny pylastej przy różnych wartościach ciśnienia ssącego gleby i na

Rys. 2. Mineralizacja C organicznego w temperaturze 23°C
Źródło: Zengin i in., 2008 (26).

polowa pojemność wodna  (PPW)
80% PPW
60% PPW

czas inkubacji (dni)

m
g 

C(
C

O
2)/

10
0g

 su
ch

ej
 g

le
by

Rys. 3. Mineralizacja C organicznego w temperaturze 28°C
Źródło: Zengin i in., 2008 (26).
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tej podstawie określili wpływ wilgotności gleby na aktywność mikroorganizmów gle-
bowych. Próbki gleby pobrano do kolb, gdzie przez 77 dni eksperymentu przy tempe-
raturze 25°C próbki schły, były 4-krotnie ponownie nawilżane, a przez cały czas moni-
torowano respirację gleby oraz potencjał wody glebowej (rys. 4). Okazało się, iż po-
tencjał wody (w przedziale od -0,01 do -8,5 MPa) i respiracja gleby są bardzo silnie
skorelowane (r = 0,991). Zmiana ciśnienia ssącego gleby z -0,01 MPa (gleba mokra)
na -0,02 MPa skutkowało spadkiem aktywności mikroorganizmów o 10%. Ponowne
nawilżenie gleby powodowało duży i gwałtowny wzrost ich aktywności. Zanotowano
40-krotny wzrost aktywności mikroorganizmów w krótkim czasie, gdy w wyniku na-
wilżenia ciśnienie ssące gleby spadło o ponad 5 MPa (18).

Klimat

Biorąc pod uwagę ścisłą zależność tempa przemian glebowej materii organicznej
od temperatury, niektórzy badacze upatrują dużego zagrożenia ze strony zauważal-
nych zmian klimatu (określanych mianem „globalnego ocieplenia”) dla zapasów wę-
gla organicznego, którego gleba jest ogromnym magazynem (15). Najbardziej wyraź-
ne zmiany spodziewane są w umiarkowanej strefie klimatycznej, gdzie przyspieszone

Rys. 4. Wartość wydzielonego CO2 z dwóch poziomów (O i Ah) w warunkach temperatury
i uwilgotnienia: TM (a), Tm (b), tM (c), Tm (d)

gdzie:
t, m – polowa temperatura i wilgotność ( w terenie),
T – temperatura maksymalnego tempa mineralizacji (25°C),
M – wilgotność referencyjna odpowiadająca wilgotności tych gleb w 48 h po obfitym opadzie (dla
gleby z Caldas: 120% dla poziomu O i 42% dla Ah, dla gleby z Nodar odpowiednio 80% i 45%)

Źródło: Leirós i in., 1998 (14).
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tempo mineralizacji przewyższy zwiększoną produkcję netto biomasy w wyniku ocie-
plenia klimatu. Przewiduje się, że wzrost średniej temperatury rocznej o 1°C w rejo-
nach ze średnią roczną temperaturą około 5°C spowoduje stratę 10% C organicznego
w glebach na skutek przyspieszonej mineralizacji. Taki sam wzrost średniej rocznej
temperatury spowoduje utratę jedynie 3% C organicznego w rejonach o średniej rocz-
nej temperaturze około 30°C. Przewidywane straty mogą być dużo większe jeśli we-
źmiemy pod uwagę wartości bezwzględne i gleby rejonów zimnych zawierających
dużo C organicznego (10). Przyjmuje się, że podniesienie średniej temperatury rocznej
o 8-9°C powoduje podwojenie szybkości przemian glebowej materii organicznej (4).

Właściwości chemiczne gleby

Odczyn gleby wpływa na zawartość materii organicznej w dwojaki sposób: po-
przez dekompozycję i produkcję biomasy. Jeśli chodzi o pH gleby to zarówno humifi-
kacji, jak i mineralizacji materii organicznej sprzyja odczyn obojętny. Przy takim od-
czynie aktywność mikroorganizmów jest największa, najszybciej więc przebiega za-
równo proces rozkładu, jak też tworzenia się próchnicy. Obecność wapnia sprzyja
powstawaniu humianów wapnia, czyli trwałych związków kompleksowych, bardzo
ważnych dla żyzności gleby (11). Odczyn obojętny lub lekko kwaśny sprzyja rozwojo-
wi większości roślin, co skutkuje wysoką produkcją biomasy i dopływem szczątków
roślinnych. Ponadto przy niskim pH może występować zjawisko hydrolizy substancji
próchnicznych, co ma niemałe znaczenie na glebach kwaśnych o przemywanym typie
gospodarki wodnej i dużym udziale kwasów fulwowych w składzie frakcyjnym próch-
nicy (11).

W procesie mineralizacji materii organicznej duże znaczenie ma zawartość azotu
w resztkach roślinnych i w glebie (24), a dokładniej stosunek C/N. Jeśli jest on zbyt
szeroki (szerszy niż 30 : 1) drobnoustroje glebowe mają zbyt dużo węgla, a za mało
azotu i wówczas pobierają go z zasobów glebowych, lecz, gdy tu jest go zbyt mało ich
aktywność zamiera. Dla akumulacji próchnicy ważna jest zawartość metali, zwłasz-
cza wapnia, z którymi próchnica tworzy trwałe kompleksy glebowe odporne na dzia-
łanie mikroorganizmów (19).

Podsumowanie

Określenie wpływu różnych cech środowiska przyrodniczego oraz działalności
człowieka na środowisko glebowe w skali regionu lub kraju nie jest łatwe. W celu
kompleksowej oceny wpływu czynników siedliskowych na bilans glebowej materii
organicznej należy wcześniej przeprowadzić badania laboratoryjne. Pozwalają one na
dokładne zbadanie zależności pomiędzy parametrami gleby i czynnikami klimatyczny-
mi a tempem przemian próchnicy (24). Dopiero posiadając takie dane, można badać
zależności w skali makro. Z badań laboratoryjnych wynika, że mineralizacja materii
organicznej, jak również próchnicy przebiega najszybciej w następujących warun-

Czynniki siedliskowe warunkujące procesy akumulacji i rozkładu glebowej materii organicznej

http://www.pdffactory.pl/


114

kach: temperaturze >20°C, zwiększonej aeracji, odpowiedniej wilgotności (60-80%
PPW) oraz pH gleby zbliżonym do obojętnego. Ważna jest też zbilansowana zawar-
tość składników pokarmowych potrzebnych mikroorganizmom, a także odpowiedni
stosunek C/N w dostarczanej masie organicznej (16). Humifikacji sprzyjają zbliżone
warunki, ponieważ w jej przebiegu ogromną rolę odgrywają organizmy glebowe (8).
Akumulacji nierozłożonej materii organicznej sprzyja natomiast niska temperatura
i duża wilgotność ograniczająca dostęp tlenu, czego dowodem są gleby organiczne
powstające w podmokłych i chłodnych obszarach.
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