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Wstęp

Unia Europejska od kilku dekad podejmuje różne inicjatywy, które mają na celu 
ochronę gleb przed degradacją. Raporty opublikowane przez Wspólne Centrum Ba-
dawcze (JRC) (38, 39), Europejską Agencję Środowiska (EAŚ) (22, 36) oraz Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) (26) nie pozostawiają 
wątpliwości, że dotychczasowe działania w tym zakresie były mało skuteczne i nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dowody naukowe przedstawione w raporcie 
Status światowych zasobów glebowych (30) wskazują, że około 33% gleb na świecie 
jest średnio lub silnie zdegradowanych w wyniku erozji, zasolenia, zagęszczenia, 
zakwaszenia i zanieczyszczenia substancjami chemicznymi. Szacuje się, że w skali 
globalnej w wyniku erozji roczne straty pokrywy glebowej z gruntów ornych wyno-
szą 75 mld ton, co w przeliczeniu na utraconą produkcję rolniczą odpowiada około  
400 mld USD (26). Przedstawione straty nie tylko wpływają na zmniejszenie produk-
cji, ale również negatywnie oddziałują na magazynowanie i obieg węgla, składników 
odżywczych dla roślin i wody w glebach. Raport ten (26) podkreśla także, że gleby 
użytkowane rolniczo są nadmiernie eksploatowane, degradowane i nieodwracalnie 
tracone w wyniku niewłaściwych praktyk gospodarowania gruntami, działalności 
przemysłowej oraz użytkowania gruntów. Dodatkowo do utraty części zasobów gle-
bowych w Europie przyczyniają się szybko postępujące zmiany klimatyczne (30, 31). 
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W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła rezolucję Zgro-
madzenia Ogólnego pn. „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju do 2030 r.” (34), której cele dotyczyły m.in. dążenia do osiągnięcia 
neutralności dla degradacji gruntów w skali globalnej i wdrożenia praktyk, które 
zminimalizują zanieczyszczenie gleby, stopniowo poprawiając jej jakość. Agendę 
podpisały 193 państwa członkowskie ONZ. W odpowiedzi na nią w 2017 r. FAO 
przedstawiła opracowanie pn. „Dobrowolne praktyki dotyczące zrównoważonej go-
spodarki glebami” (26). W opracowaniu tym wskazuje się między innymi, że gleba 
jest największym na świecie lądowym rezerwuarem węgla i zasobem dostarczającym 
95% światowej żywności, dlatego zrównoważone gospodarowanie glebami to cenne 
narzędzie adaptacji do zmian klimatu oraz droga do ochrony różnorodności biologicz-
nej i kluczowych usług ekosystemowych świadczonych przez gleby dla człowieka 
(34). W „Dobrowolnych praktykach dotyczących zrównoważonej gospodarki glebami” 
(34) zaznaczono, że przyjęcie i wdrożenie takich praktyk zagwarantuje wiele korzyści 
społeczno-ekonomicznych dla drobnych rolników i dużych producentów rolnych 
na całym świecie, dlatego w opracowaniu zaproponowano jedenaście wytycznych 
ważnych dla zrównoważonego zarządzania glebami, tj.: 
1. Zminimalizowanie tempa erozji wodnej i wietrznej; 
2. Niepogarszanie struktury gleby w wyniku zagęszczania, gwarantującej ruch po-

wietrza i wody glebowej, wymianę cieplną oraz wzrost korzeni roślin; 
3. Ochrona powierzchni gleby poprzez uprawę poplonów i/lub mulczowanie;
4. Tworzenie zapasu stabilnej materii organicznej w glebie, odpowiedniego dla wa-

runków pedo-klimatycznych;
5. Zapewnienie właściwego poziomu i dostępności składników odżywczych, od-

powiedniego do wzrostu roślin uprawnych lub/i poprawy żyzności gleby oraz 
zmniejszenie ich strat do środowiska;

6. Zminimalizowanie efektów zasolenia gleb, w tym sodyfikacji i alkalinizacji; 
7. Zwiększenie retencjonowania wody dostępnej dla roślin w glebach; 
8. Utrzymanie w glebach zawartości substancji szkodliwych poniżej ich poziomów 

toksyczności dla roślin, zwierząt, ludzi i środowiska; 
9. Zachowanie bioróżnorodności gleb zapewniającej pełen zakres funkcji biologicz-

nych; 
10. Wdrożenie zoptymalizowanych i przyjaznych dla środowiska systemów gospo-

darowania glebą w celu produkcji żywności, paszy, paliwa, drewna i włókna;
11. Zminimalizowanie zasklepiania gleb użytkowanych rolniczo dzięki odpowiedzial-

nemu planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennemu. 

Wszyscy członkowie FAO, w tym państwa członkowskie UE i Komisja Europej-
ska, poparli te wytyczne (34). Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanęła UE było 
ich przełożenie na konkretne cele i działania oraz wprowadzenie realnych terminów 
ich realizacji. 
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Wraz z rozwojem inicjatyw w kierunku wdrożenia zrównoważonego gospoda-
rowania glebami konieczne było podjęcie równoległych prac na rzecz ograniczenia 
zmian klimatu. Po konferencjach w 1972 r. (I konferencja ONZ w Sztokholmie pn. 
„Środowisko i Rozwój”), w 1992 r. (II konferencja ONZ w Rio de Janerio na temat 
„Środowisko i Rozwój”) oraz w 2012 r. (Szczyt Ziemi Rio+20: pn. „Przyszłość jakiej 
chcemy”), w 2015 r. odbyła się konferencja klimatyczna w Paryżu, na której zostało 
przyjęte tzw. porozumienie paryskie zawierające ogólnoświatowy plan działania na 
rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia (32). W treści porozumienia wskazano, że 
gleby rolnicze odgrywają znaczącą rolę jako pochłaniacze, ale też źródła węgla emi-
towanego do atmosfery (32). Porozumienie paryskie, podpisane przez 190 krajów,  
w tym Polskę, zobowiązało państwa członkowskie UE do osiągnięcia wiążącego 
celu zakładającego ograniczenie do roku 2030 emisji netto gazów cieplarnianych 
o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990 (34). Efektem porozu-
mienia paryskiego było m.in. uruchomienie inicjatywy „4 na 1000” pn. „Gleba dla 
bezpieczeństwa żywnościowego i klimatu”. Inicjatywa ta ma na celu wykazanie, że 
rolnictwo, a w szczególności gleby rolne mogą odgrywać kluczową rolę w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego i zmiany klimatu oraz zawiera przekaz, że kraje 
członkowskie UE powinny zrewidować wdrożone modele rolnictwa i rozpocząć za-
rządzanie glebami w taki sposób, aby uzyskać wyższą skuteczność działań w zakresie 
ograniczenia zjawiska erozji, polepszenia odporności gleb na suszę i zwiększenia 
różnorodności biologicznej gleb w perspektywie długoterminowej. Kolejne ważne 
porozumienie dotyczące powstrzymania zmian klimatu zostało podpisane w 2018 r.  
w Katowicach (32). Pakiet katowicki zawiera szczegółowe zasady, procedury i wytycz-
ne, które umożliwiają realizację zobowiązań zawartych w porozumieniu paryskim (32).

Inicjatywy podjęte przez UE przygotowały kraje członkowskie do wdrożenia 
szerszej polityki klimatyczno-energetycznej zakładającej przejście UE na gospo-
darkę neutralną klimatycznie i oznaczającej zasadnicze zmiany w dotychczasowym 
podejściu do gospodarowania glebami. Dlatego konieczne stało się opracowanie, na 
podstawie solidnych danych naukowych, pakietu strategii i innych inicjatyw, na przy-
kład misji wyznaczających mierzalne cele z jasnym harmonogramem dla osiągnięcia 
tych celów (3). W marcu 2020 r. UE przedstawiła strategię pn. Europejski Zielony 
Ład (EZŁ) (9). Zawiera ona nowy plan działania i rozwoju, który wskazuje bardzo 
ambitne cele dla całej Europy, tj. osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku 
(9). Celem pracy jest przedstawienie wybranych nowych inicjatyw w ramach polityki 
klimatyczno-energetycznej przyjętych przez Unię Europejską, służących zrównowa-
żonemu wykorzystaniu i ochronie gleb użytkowanych rolniczo.

Europejski Zielony Ład

Przyjęcie EZŁ (9) wiąże się z działaniami politycznymi podejmowanymi w zakre-
sie wzajemnie uzupełniających się obszarów: klimatu, energii, rolnictwa, przemysłu, 
środowiska, transportu, finansów i rozwoju regionalnego oraz badań i innowacji  
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(rys. 1) (10, 20). Wszystkie wymienione inicjatywy są silnie powiązane nie tylko  
z EZŁ, ale też wzajemnie ze sobą. Do najważniejszych inicjatyw ogłoszonych przez 
UE w ramach polityki klimatyczno-energetycznej wspierających realizację EZŁ 
należą, m.in.:

– Europejskie prawo klimatyczne (33);
– Europejska strategia bioróżnorodności 2030 (11);
– Europejska strategia „od pola do stołu” (12); 
– Strategia na rzecz niebieskiej gospodarki dla zrównoważonej przyszłości (16); 
– Europejska strategia nowa ekonomia o obiegu zamkniętym (4); 
– Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby (17);
– Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (15);
– Europejska Strategia na rzecz „fali renowacji” (13);
– Europejska strategia leśna do 2030 r. (7);
– Strategia Europa 2020 (5).
Europejskie prawo klimatyczne (33), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 

2021 r. ma zagwarantować, że do realizacji wyznaczonego celu okresowego tj. re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990, 
przyczynią się wszystkie obszary unijnej polityki oraz wszystkie sektory gospodarki 
i grupy społeczne. Europejskie prawo o klimacie przewiduje także ambitniejsze 
regulacje w zakresie sektora „Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów  
i leśnictwo” (LULUCF) związanego z gospodarowaniem glebą, drzewami, roślina-
mi, biomasą i drewnem (6, 35). Szczególną cechą tego sektora jest nie tylko emito-
wanie gazów cieplarnianych do atmosfery, ale także efektywne pochłanianie CO₂.  
W ocenie Montanarel l i  i Panagosa (31) właściwe użytkowanie tych obszarów  
w dłuższej perspektywie przyczyni się w sposób istotny do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery. Obecnie państwa członkowskie UE w odniesieniu do 
zarządzanych gruntów uprawnych, użytków zielonych i terenów podmokłych zobo-
wiązane są do prowadzenia rachunków rozliczeniowych odzwierciedlających emisję 
i pochłanianie dwutlenku węgla (6).

Wprowadzenie EZŁ (9) do polityki UE oznacza, że dotychczasowe rozwiązania 
prawne, jak na przykład strategia glebowa opublikowana w 2006 (2) zostaną pod-
dane przeglądowi i, w razie potrzeby, będą zweryfikowane oraz dostosowane do 
zwiększonych europejskich ambicji związanych z celem neutralności klimatycznej. 
Należy podkreślić, że strategia EZŁ (9) zdecydowanie wykracza poza samo ograni-
czanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ogólna wizja przyszłej, neutralnej 
klimatycznie UE zarządzającej glebami w sposób zrównoważony, przedstawiona  
w EZŁ, ma odniesienie w innych strategiach, m.in. Europejskiej strategii bioróżno-
rodności 2030 (SRB) (11) stanowiącej zasadniczy element EZŁ, Europejskiej strategii 
„od pola do stołu” (PDS) (12), nowej Europejskiej strategii glebowej pn. „Czerpanie 
korzyści ze zdrowej gleby dla ludzi, żywności, przyrody i klimatu” (SZG) (8), które 
wpływają na obecny kształt Wspólnej Polityki Rolnej, zakresu misji pn. „Dbałość  
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EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w Europie

Zagwarantowanie dostaw czystej i niezawodnej energii

Finansowanie transformacji

Promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu

Transformacja rolnictwa i obszarów wiejskich

Modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej

Mechanizm sprawiedliwej transformacji „z myślą o wszystkich”

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE

o gleby to dbałość o życie” (37) realizowanej w ramach Horyzont Europa oraz wspól-
nych programów europejskich.

Rys. 1. Założenia transformacji gospodarki Unii Europejskiej z myślą o zrównoważonej przyszłości 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie COM/2019/640 (9)

Europejska strategia bioróżnorodności 2030

Degradacja gleby jest zjawiskiem powszechnym, występującym we wszystkich 
częściach świata (30), dlatego zapobieganie temu procesowi oraz przywracanie ja-
kości gruntom zdegradowanym jest bardzo istotnym elementem, także w kontekście 
ochrony bioróżnorodności (25). Działania w tym kierunku chronią i wzmacniają 
usługi ekosystemowe gleb niezbędne dla utrzymania życia na Ziemi i zapewnienia 
dobrobytu ludziom (25). Pomimo działań w kierunku zapobiegania degradacji gleb  
i ochrony bioróżnorodności w wielu krajach UE obserwuje się nasilenie różnych nie-
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korzystnych zjawisk, w tym postępujące zasklepianie gleb i nasilenie erozji wodnej 
powierzchniowej (30, 38, 39). Z raportów KE dotyczących monitorowania postępu 
zasklepiania gleb wynika, że nadal żyzne gleby są przeznaczane pod różnego rodzaju 
inwestycje (31). Na takich gruntach następuje bezpowrotna utrata bioróżnorodności 
i zdolności magazynowania węgla oraz wody (38). Utrata wierzchniej warstwy gleb 
spowodowana erozją wodną powierzchniową jest nadal na terenie UE jednym z naj-
większych zagrożeń dla funkcji gleb. Powoduje dewastację gruntów oraz niesie istotne 
koszty ekonomiczne dla obywateli Europy związane z usuwaniem warstwy namytej 
czy pogłębianiem rzek (22, 38, 39). Degradacja gleb w wyniku erozji wodnej to rów-
nież utrata różnorodności biologicznej, od której zależy prawidłowe funkcjonowanie 
gleb (25). Dla ochrony bioróżnorodności, ale też zdrowia obywateli UE ważny jest 
stan zanieczyszczenia gleb substancjami toksycznymi pochodzącymi z przemysłu  
i rolnictwa. Wysokie stężenia zanieczyszczeń m.in. w glebach użytkowanych rolni-
czo są jedną z głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej, co powoduje 
zmniejszoną zdolność ekosystemów do świadczenia usług, takich jak na przykład 
dostarczanie czystej wody czy rozkład zanieczyszczeń (25, 36). 

Biorąc pod uwagę przedstawione fakty, w maju 2020 r. UE przyjęła Unijną strategię 
bioróżnorodności do 2030 r. (ESB) pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego 
życia”. USB powstała na podstawie unijnej dyrektywy ptasiej, dyrektywy siedliskowej 
oraz sieci obszarów chronionych Natura 2000, znacznie rozszerzając ich zakres. Do-
kument ten wskazuje kompleksowy, ambitny, długoterminowy plan ochrony przyrody 
i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów. ESB do 2030 r. zapowiada odnowę 
różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety, dlatego 
wskazuje konkretne działania i zobowiązania dla krajów członkowskich, które muszą 
być wypełnione do 2030 r. ESB zakłada realizację wielu celów, które bezpośrednio 
lub pośrednio dotyczą ochrony gleb użytkowanych rolniczo, w tym: 

– ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej 
i 30% powierzchni morskiej Europy,

– odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na lądzie i na morzu poprzez wzrost 
produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego i zwiększenie liczby elementów 
krajobrazu rolniczego przyjaznych przyrodzie;

– zmniejszenie zużycia i ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów o 50% 
do 2030 r. – zasadzenie 3 miliardów drzew.

ESB (11) stawia również inne cele, na przykład wprowadzenie żywopłotów, drzew, 
stawów jako elementów krajobrazu oraz włączenie gleb odłogowanych z powrotem do 
gospodarstw rolnych w celu zwiększenia sekwestracji węgla. UE liczy, że na ochronę 
różnorodności biologicznej z różnych źródeł zostanie odblokowane około 20 mld 
Euro rocznie, w tym funduszy UE oraz funduszy krajowych i prywatnych, a także 
zapowiada, że zagadnienia dotyczące ochrony kapitału naturalnego i różnorodności 
biologicznej zostaną włączone na stałe do praktyk biznesowych (11). Dla wzmocnie-
nia działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, w maju 2021 r. Komisja Europejska 
przyjęła plan działania UE w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, 
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wody i gleby pn. „Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia” (17). Wizja 
przedstawiona w tym planie przez UE to ograniczenie zanieczyszczenia środowiska 
do 2050 r., które ma polegać na zmniejszeniu poziomu substancji toksycznych m.in.  
w glebach do poziomów uważanych za nieszkodliwe dla zdrowia ludzi i prawidłowego 
funkcjonowania naturalnych ekosystemów (17).

Europejska strategia „od pola do stołu”

Istotna część EŁZ (9) odnosi się do rolnictwa i kwestii bezpieczeństwa żyw-
nościowego. System rolno-spożywczy (agrobiznes) UE wspierany przez Wspólną 
Politykę Rolną (WPR) według KE powinien nadal stanowić światowy standard  
w zakresie bezpieczeństwa dostaw, żywienia i jakości produktów rolnych. System ten 
ma przynieść korzyści środowisku przyrodniczemu poprzez prowadzenie produkcji 
żywności z minimalnym wpływem na przyrodę, gwarantując wszystkim Europejczy-
kom świeżą i bezpieczną żywność (12). Europejska strategia „od pola do stołu” (12) 
(SPS) ma zmienić obecny unijny system żywnościowy na model zrównoważony, tj.: 

– zapewnić – w ramach możliwości planety – wystarczającą podaż niedrogiej  
i pełnowartościowej żywności; 

– zmniejszyć wykorzystanie pestycydów i nawozów oraz sprzedaż środków 
antydrobnoustrojowych co najmniej o 50%; 

– zwiększyć powierzchnię gruntów przeznaczanych na rolnictwo ekologiczne 
co najmniej o 25%; 

– propagować zrównoważoną konsumpcję żywności i zdrowe odżywianie;
– ograniczyć straty żywności i jej marnotrawienie;
– przeciwdziałać fałszowaniu żywności w łańcuchu dostaw; 
– poprawić dobrostan zwierząt hodowlanych.

Jak podają Montanarel la  i Panagos (31), SPS będzie miała na celu rozwią-
zywanie powyższych problemów i wdrażanie skutecznego systemu monitorowania 
realizacji wyznaczonych celów. Ważne dla jej efektywnej implementacji będzie 
zbudowanie w UE skutecznego systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji 
(MRV), który jest niezbędny do rozliczania zasobów węgla w glebach rolniczych do 
celów łagodzenia zmiany klimatu (6). System MRV ma zawierać pięć elementów, tj.: 

– lokalizacje wzorcowe wykorzystujące doświadczenia wieloletnie na obszarze 
Europy; 

– narzędzia teledetekcji oparte na najnowszych platformach satelitarnych, na 
przykład program UE Copernicus (18); 

– obserwacje i pomiary naziemne, jak w systemie monitoringu gleby LUCAS 
(29); 

– krajowe i regionalne badania gleby pod kątem zawartości węgla w glebach;
– zaawansowane modelowanie i analizę scenariuszy, w tym gromadzenie danych 

przestrzennych do przyszłych prognoz i ocen. 
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Europejski zintegrowany system monitorowania właściwości gleb – MRV (6) 
będzie miał za zadanie pogłębianie wiedzy na temat właściwości gleb oraz przyczyni 
się do wyboru wskaźników oceny żyzności/zdrowia gleb na potrzeby analizy efektyw-
ności wdrażania nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Do wskaźników oceny efektywności 
środowiskowej WPR (31) można zaliczyć na przykład intensywność i ograniczanie 
erozji wodnej powierzchniowej gleb oraz sekwestrację i rozkład węgla w glebie.

Aby osiągnąć jeden z celów Europejskiego Zielonego Ładu, konieczne jest wdro-
żenie środków służących zachowaniu jakości gleby i włączenie spójnych, zrównowa-
żonych ram gospodarowania glebą. Wprowadzenie innowacyjnych praktyk rolniczych 
wraz z nową technologią to wyzwanie w ramach programu ramowego Horyzont 
Europa, w którym ponad 35% wydatków ma przyczynić się do realizacji celów klima-
tycznych. Program ten daje także dodatkowe możliwości pogłębiania wiedzy naukowej 
na temat zdrowia gleby dzięki wdrażaniu nowych narzędzi i metodyk, m.in. w zakresie 
badań właściwości biologicznych gleb, na przykład sekwencjonowanie DNA i RNA 
(31). Ważne z punktu widzenia utrzymania wysokiej jakości gleb będzie ponowne 
przeanalizowanie i rozpoznanie nowych procesów degradujących gleby rolnicze  
w UE (36), oprócz wskazanych wcześniej głównych zagrożeń dla gleb rolniczych,  
tj. erozji, zanieczyszczenia, zagęszczenia, zasklepiania oraz utraty materii organicz-
nej gleby i różnorodności biologicznej (38, 39). Program Horyzont Europa oraz inne 
programy europejskie, jak na przykład Wspólny Europejski Program Gleba (36) 
powinny dostarczyć innowacyjnych rozwiązań do pełnego wdrożenia europejskiego 
zintegrowanego systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji danych o glebach 
wraz ze wskaźnikami oceny ich jakości i usług ekosystemowych (36).

Europejska strategia glebowa do 2030 r.

Europejska Agencja Środowiska przedstawiła opinię, iż na obszarze UE wciąż 
jest brak kompleksowych i spójnych ram polityki ochrony gleb (36). Ponadto euro-
pejska strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby z 2006 r. (2) uległa dezak-
tualizacji, ponieważ nie jest ona dostosowana do obecnego kontekstu politycznego 
UE i posiadanej wiedzy naukowej opartej na faktach (31). EAŚ podkreśla, że jeżeli 
nie zostaną podjęte żadne działania dotyczące ochrony gleb, istnieje duże ryzyko, 
że UE nie wypełni celów Europejskiego Zielonego Ładu i celów zrównoważone-
go rozwoju ONZ, tj. nie osiągnie planowanych celów neutralności klimatycznej 
oraz neutralności degradacji gleb. EAŚ wskazała, że potrzebna jest nowa strategia 
dotycząca gleb, ponieważ dane naukowe dowodzą, że zasoby węgla organicznego 
w wierzchnich warstwach gleb uprawnych maleją, zasięg terenów podmokłych  
i torfowiskowych w UE stale się zmniejsza, przy czym około połowa torfowisk  
w UE jest obecnie osuszona, a dwie trzecie europejskich terenów podmokłych zostało 
bezpowrotnie utraconych od początku XX wieku (22, 25). W UE znajduje się wiele 
terenów potencjalnie zanieczyszczonych w wyniku działalności przemysłowej, ale 
również produkcji rolniczej, która przyczynia się do zanieczyszczenia gleb m.in. pe-
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stycydami, antybiotykami, azotem oraz drobinami plastiku (31). Zajmowanie gruntów 
pod inwestycje i zasklepianie gleb to problem wielu krajów europejskich, w których 
rozwój infrastruktury nadal odbywa się głównie kosztem gruntów rolnych (38, 39). 
W wielu krajach Europy gleby wykazują wysokie lub bardzo wysokie ryzyko pu-
stynnienia lub są zasolone, co ogranicza produkcję rolniczą (8). Na podstawie przed-
stawionych faktów została opracowana nowa Europejska strategia glebowa (ESG) 
(8), która ukazała się w dniu 17 listopada 2021 r. pod nazwą „Czerpanie korzyści ze 
zdrowej gleby przez ludzi, żywność, przyrodę i klimat”.  

ESG stanowi uzupełnienie Europejskiej strategii na rzecz bioróżnorodności do 
2030 r. (11) i jest niezbędnym elementem pozwalającym osiągnąć cele EZŁ (9).  
W dokumencie tym podkreślony został fakt, że UE nie posiada wdrożonych ram 
ochrony gleb, inaczej jak ma to miejsce w przypadku wody i powietrza, a rozwój 
wiedzy na temat gleb i ich wpływu na zmiany klimatu wskazuje, że dbałość o zdrowe 
gleby jest potrzebna jak nigdy dotąd. Nowa ESG wyznacza następujące cele średnio-
terminowe do 2030 r.:
1. Zwalczanie pustynnienia, przywracanie do użytkowania zdegradowanych gruntów 

i gleb, w tym gruntów dotkniętych pustynnieniem, suszami i powodziami, oraz 
dążenie do osiągnięcia świata neutralnego pod względem degradacji gruntów; 

2. Odnowienie znacznych obszarów ekosystemów bogatych w węgiel, w tym gleb;
3. Osiągnięcie redukcji gazów cieplarnianych netto w UE na poziomie 310 milionów 

ton ekwiwalentu CO2 rocznie w sektorze LULUCF (6, 35);
4. Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych 

oraz dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych do 2027 r.;
5. Zmniejszenie strat składników odżywczych o co najmniej 50%, ogólnego stoso-

wania i ryzyka oddziaływania pestycydów chemicznych o 50% oraz stosowania 
bardziej niebezpiecznych pestycydów o 50% do roku 2030 r.;

6. Poczynienie znacznych postępów w rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

Cele długoterminowe Unijnej strategii glebowej to:
1. Osiągnięcie stanu zerowego zajmowania gruntów netto (na przykład pod rozwój 

aglomeracji miejskich);
2. Redukcja zanieczyszczeń w glebach do poziomu uznawanego za nieszkodliwe dla 

zdrowia ludzkiego i naturalnych ekosystemów, tworząc w ten sposób środowisko 
wolne od toksyn;

3. Osiągniecie neutralności klimatycznej UE i w pierwszym kroku dążenie do osią-
gnięcia neutralności klimatycznej na lądzie do 2035 r.; 

4. Przygotowanie społeczeństwa odpornego na zmianę klimatu, w pełni przystoso-
wanego do nieuniknionych skutków zmian klimatu do 2050 r. 

W ESG (8) zostało wprowadzone pojęcie zdrowych gleb, które wykazują dobre 
właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne, świadcząc różne usługi ekosystemo-
we. EGS zapowiada również pojawienie się nowego prawa UE, tj. Prawa Odnowy 
Przyrody zapewniającego przywrócenie ekosystemów do dobrego stanu do 2050 r. 
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oraz Prawa Zdrowe Gleby obejmującego, uzgodnione z krajami członkowskimi, 
wskaźniki takiego stanu.

Ponadto w ESG (8) znajdą się zagadnienia odnoszące się do ochrony i poprawy róż-
norodności biologicznej gleb oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu pochodzącemu 
ze źródeł rozproszonych. Zwiększono także uwagę na rosnące zagrożenie pustynnie-
niem. ESG konsoliduje, uzupełnia i steruje działaniami w różnych obszarach polityki,  
a także obejmie wszystkie kluczowe aspekty horyzontalne, od instrumentów finan-
sowania po rozwój wiedzy, badania, komunikację i współpracę międzynarodową, co 
ma odbywać się w ścisłej koordynacji i komplementarności z innymi inicjatywami 
UE (rys. 2). 

Rys. 2. Połączenia między Unijną strategią glebową i innymi inicjatywami  
klimatyczno-gospodarczymi Unii Europejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie COM(2021)699 (8)

Ważniejsze inicjatywy o zasięgu europejskim, które zapowiada ESG to: 
– odnowa zmeliorowanych gleb organicznych, włączenie się UE do oceny stanu 

torfowisk w świetle koordynowanej przez FAO Światowej Inicjatywy Torfo-
wiskowej; 

– włączenie się UE do międzynarodowej inicjatywy „4 przez 1000” w celu 
zwiększenia zawartości węgla w glebach użytkowanych rolniczo; 

– przedłożenie wniosku ustawodawczego w sprawie certyfikacji usuwania dwu-
tlenku węgla z atmosfery; 

– zbadanie możliwości ponownego wykorzystania gleb po zakończonej remedia-
cji i opracowanie podstaw prawnych do wprowadzenia „paszportu wykopanej 
gleby” związanego z jej obrotem i ponownym wykorzystaniem na terenie UE; 
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– utworzenie Światowego Obserwatorium Bioróżnorodności Gleby; 
– wdrożenie przez państwa członkowskie UE inicjatywy „zbadaj swoją glebę za 

darmo” – utworzenie koalicji UE dla zdrowych gleb.

Ważne z punktu widzenia zachowania zdrowia gleb na obszarze UE jest opra-
cowanie/wybór wskaźników do ich opisu oraz wykonywanie analiz przestrzennych  
i prezentowanie wyników tych analiz w postaci map pozwalających na oceny poczy-
nionych postępów we wdrażaniu nowej ESG. Zadania te ma realizować powołane 
w grudniu 2020 r. Europejskie Obserwatorium Gleby (EUSO), które usprawni  
i skonsoliduje prace państw członkowskich UE w zakresie monitorowania gleby  
i opracowywania oraz wdrażania wskaźników ich oceny. ESG również zapowiada 
przygotowania i wprowadzenie spójnego systemu MRV połączonego z krajowymi 
działaniami państw członkowskich dotyczącymi wdrażania EZŁ i Unijnej Strategii 
Glebowej. System MRV będzie współpracował ze Zintegrowanym Systemem Zarzą-
dzania i Kontroli (IACS), Inicjatywą Wspólnego Programu w zakresie Gospodarki 
Glebami Rolnymi, bieżącymi działaniami Europejskiej Agencji Środowiska i agencji 
ONZ, w tym Światowym i Europejskim Partnerstwem Glebowym. Planowany system 
znacznie rozszerzy działanie obecnego Europejskiego Centrum Danych o Glebie  
(ESDAC), wprowadzając m.in. nowe wskaźniki oceny zdrowia gleby odzwierciedlają-
ce różne czynniki istotne dla służb Komisji Europejskiej związanych z glebami, takich 
jak: DG ENV, DG CLIMA, DG AGRI, DG SANTE i inne. Jednym z priorytetów 
EUSO będzie dostarczanie regularnych sprawozdań na temat degradacji i rekulty-
wacji gruntów na potrzeby kontroli osiągnięcia przez UE neutralności degradacji 
gleby. EUSO będzie też wspierać niezbędnymi danymi Europejski Zielony Ład,  
w szczególności Unijną strategię bioróżnorodności 2030 (11) oraz Europejskie Prawo 
Klimatyczne (33), zapewniając regularne monitorowanie zawartości/zasobów węgla 
organicznego w glebie i obszarów torfowiskowych w celu osiągnięcia zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto do 2050 r.

Misja „Troska o glebę to troska o życie”

Gleby użytkowane rolniczo stanowią podstawę do produkcji 95% naszej żywności 
i realizacji innych podstawowych usług ekosystemowych, takich jak czysta woda, 
bioróżnorodność i regulacja klimatu (37). Jednak z raportu EAŚ (22) wynika, że  
60–70% gleb w UE uważa się za „niezdrowe”, co sprawia, że UE może mieć problem 
z produkcją wystarczającej ilości żywności o wysokich walorach odżywczych. Około 
70% gruntów rolnych w UE wykazuje nadmierne poziomy składników odżywczych 
dla roślin uprawnych, co ma negatywny wpływ na jakość wody i bioróżnorodność. 
Ponadto około 25% gruntów w Europie Południowej, Środkowej i Wschodniej jest 
obarczonych wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem pustynnienia. Szacuje się, że 
koszty związane z degradacją gleb w UE przekraczają 50 mld EUR rocznie (37).
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Misje to nowatorska inicjatywa stanowiąca skoordynowane działania mające spro-
stać najważniejszym wyzwaniom społecznym UE, tj. walka z rakiem, adaptacja do 
zmian klimatu obejmująca społeczną transformację, zachowanie zdrowych oceanów, 
mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych, neutralnych klimatycznie i inteligentnych 
miast, zdrowej gleby i żywności. Ambicją misji „Troska o glebę to troska o życie” 
(37) jest dostarczenie narzędzi, które pomogą: zwiększyć świadomość na temat zna-
czenia gleb, współpracować z obywatelami, tworzyć wiedzę i opracowywać rozwią-
zania w celu przywrócenia zdrowia gleby i jej funkcji. Nowa wiedza i innowacyjne 
rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia skali podejść agroekologicznych  
w podstawowej produkcji rolniczej poprzez utworzenie specjalnego partnerstwa, tzw. 
żywych laboratoriów i latarni morskich, w których ma odbywać się demonstracja 
dobrych praktyk zarządzania glebą w rzeczywistych warunkach (37). Misja wska-
zuje na utworzenie sieci 100 żywych laboratoriów i latarni morskich, które pomogą 
wskazywać, co oznaczają zdrowe gleby, współtworzyć wiedzę, testować rozwiązania 
i demonstrować ich wartość w rzeczywistych warunkach. Misja „Troska o glebę to 
troska o życie” (37) będzie współpracować z różnymi grupami odbiorców i tworzyć 
skuteczne partnerstwa w różnych skalach, tj.: sektorów, regionów czy państw, aby 
chronić glebę w Europie i poza nią. Takie podejście ma się przyczynić do ograniczenia 
stosowania pestycydów, nawozów sztucznych i środków przeciwdrobnoustrojowych. 
Aby przyspieszyć innowacje i transfer wiedzy, KE będzie dążyć do wzmocnienia roli 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa (EIP-AGRI), a w kontekście WPR będzie kontynuować upowszechnianie 
w państwach członkowskich skutecznych rozwiązań w zakresie zrównoważonego 
zarządzania glebą i składnikami pokarmowymi. Celami, do których dąży misja jest 
osiągnięcie stanu, w którym co najmniej 75% wszystkich gleb będzie zdrowych,  
będących w stanie zapewnić niezbędne usługi ekosystemowe w zakresie zdrowej 
żywności, ludzi, przyrody i klimatu, a także demonstracja dobrych praktyk zarzą-
dzania glebą przy użyciu żywych laboratoriów i latarni morskich oraz poprawienie 
monitorowania stanu gleby. Misja przyczyni się do realizacji celów Europejskiego 
Zielonego Ładu związanych ze zrównoważonym rolnictwem, odpornością na zmianę 
klimatu, różnorodnością biologiczną i zerowym zanieczyszczeniem gleb.

Wspólna Polityka Rolna po 2020 r.

Jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych przez UE w celu ochrony gleb 
użytkowanych rolniczo jest Wspólna Polityka Rolna, która ma potencjał, aby zapewnić 
lepsze standardy gospodarowania glebą, wymagając od rolników stosowania dobrych 
praktyk rolniczych w zamian za uzyskane dopłaty obszarowe. W WPR wspierana jest 
dywersyfikacja upraw, utrzymywanie trwałych użytków zielonych i przeznaczenie 5% 
gruntów ornych na obszary proekologiczne, takie jak drzewa, żywopłoty lub grunty 
odłogowane. Oprócz tych wymogów część płatności bezpośrednich dostępnych 
dla rolników jest uwarunkowana zastosowaniem „środków zazieleniania”. Ponadto  
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w ramach pierwszego filaru WPR rolnicy zobowiązani są do wdrażania norm Dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normy GAEC) (27). Normy te mają na 
celu spowodowanie działań rolników przyczyniających się do gromadzenia materii 
organicznej w glebie, zwiększania bioróżnorodności gleby, ograniczania erozji gleby  
i ochrony zasobów wodnych. Nowa WPR po 2020 r. wpisująca się w cele EZŁ (9) oraz 
wspomagająca realizację Unijnej strategii bioróżnorodności (12) i Unijnej strategii 
„od pola do stołu” (11) zapowiada bardziej ambitnie działania na rzecz środowiska 
i klimatu. Wzmocnione zostaną obowiązkowe wymogi, które muszą przestrzegać 
rolnicy, obejmujące: 

– zachowanie gleb bogatych w węgiel poprzez ochronę terenów podmokłych  
i torfowisk;  

– zarządzanie składnikami odżywczymi w celu poprawy jakości wody i zmniej-
szenia poziomu emisji amoniaku i podtlenku azotu;

– stosowanie płodozmianu zamiast dywersyfikacji upraw. 

Rolnicy mają też być nagradzani za stosowanie lepszych praktyk, wykraczających 
poza obowiązkowe wymagania. W tym celu każdy kraj członkowski jest zobowiązany 
do opracowania własnego systemu ekoprogramów/ekoschematów i działań rolno-
-środowiskowo-klimatycznych, aby zachęcić rolników do praktyk, które są dostoso-
wane do lokalnego kontekstu każdego kraju. W nowej WPR cyfryzacja i rolnictwo 
precyzyjne są wskazywane jako ważne narzędzie optymalizacji żyzności gleby oraz 
zmniejszenia zanieczyszczenia gleb i wód poprzez stosowanie ilości nawozów do-
stosowanej do rzeczywistych potrzeb roślin uprawnych. 

Wspólny Europejski Program Gleba

Wymagania Unii Europejskiej, aby polityczne działania w zakresie środowiska 
i klimatu były oparte na wiarygodnych danych naukowych realizowanych na terenie 
całej Wspólnoty oraz potrzeba uzyskania wiarygodnych danych o glebach, ich har-
monizacji oraz raportowania dla potrzeb EUSO doprowadziły do ogłoszenia konkursu 
w ramach Wspólnych inicjatyw programowych UE. Tematyka jednego z projektów 
finansowanych w ramach takiego konkursu dotyczy działań w kierunku przyjaznego 
dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi (ang. Towards climate-smart sustaina-
ble management of agricultural soils, grant nr 8626295). Program o akronimie EJP 
SOIL jest finansowany przez Komisję Europejską oraz instytucje odpowiedzialne za 
gospodarowanie glebami i posiadające dane o właściwościach gleb. W przypadku 
Polski, w programie EJP SOIL właścicielem programu i instytucją współfinansującą 
jego realizację jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wykonawcą zadań  
w programie (ang. Program Manager) – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Program EJP SOIL składa się z dzie-
więciu pakietów roboczych (rys. 3), których działanie wpisuje się w treść strategii UE 
zawierających problematykę zrównoważonego gospodarowania glebami rolniczymi.
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Rys. 3. Schemat roboczy programu EJP SOIL, grant 862695

Źródło: opracowanie M. Wydra 

Program EJP SOIL realizuje 26 instytucji badawczych z 23 krajów europejskich. 
Zespół ten wykonuje zadania, które mają doprowadzić do:
– opracowania mapy działań wspierającej podejmowanie strategicznych decyzji 

w kwestiach naukowych, politycznych i wdrożeniowych przez interesariuszy  
w całej Europie, w tym określenie aspiracji na poziomie regionalnym, krajowym  
i europejskim, wykonanie przeglądu aktualnej sytuacji dostępności i wykorzystania 
wiedzy na temat gospodarowania glebami rolniczymi oraz syntezy kluczowych 
zagadnień związanych z glebą (WP2);

– finansowania i monitorowania realizacji wewnętrznych i zewnętrznych między-
narodowych projektów badawczych otwartych dla partnerów EJP SOIL i powią-
zanych z nimi stron trzecich (WP3) oraz partnerów niepowiązanych z EJP SOIL 
(WP4), aby wypełniać luki w badaniach na temat m.in. usług ekosystemowych 
gleb, bilansowania strat węgla w glebach, wykorzystania metod skreeningowych  
i zdjęć satelitarnych do analiz właściwości gleb;

– wzmocnienia stanu wiedzy i budowania potencjału początkujących i uznanych 
naukowców pracujących w tematyce z zakresu gleb rolniczych w całej Europie 
oraz zapewnienie ścieżki dalszego rozwoju naukowcom będącym na wczesnym 
etapie kariery poprzez, m.in. prowadzenie studiów doktoranckich oraz wspieranie 
wymiany naukowców (WP5);
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– opracowania uzgodnionej bazy danych o właściwościach gleb w celu poprawy 
europejskiego wkładu w międzynarodową sprawozdawczość dotyczącą gleb oraz 
europejskiej polityki rolnej. W ramach tego obszaru zadaniowego (WP6) zostaną 
wyznaczone m.in. wartości docelowe dla zawartości SOC w glebach użytkowa-
nych rolniczo oraz stopnie degradacji gleb rolniczych i wskaźniki ich zdrowia.  
W zakresie obszaru zadaniowego 6 będą przedstawione metody opracowania map 
zawartości węgla w glebach rolniczych oraz wskazane wartości wskaźników ich 
żyzności i degradacji, a także sprawozdawczości do EUSO z uwzględnieniem 
dyrektywy INSPIRE (19);

– dokonania syntezy działań badawczych dla naukowców i decydentów politycz-
nych, w szczególności w odniesieniu do opracowania ram przyjaznego dla klimatu 
zrównoważonego zarządzania glebami w rolnictwie. Wynikiem realizacji obszaru 
zadaniowego będzie opracowanie stron internetowych dedykowanych zarządzaniu 
glebami rolniczymi dla wykorzystania w przyszłości i zaprojektowanie materiałów 
służących do budowania potencjału rolników i doradców w celu wdrożenia na 
większą skalę inteligentnego klimatycznie i zrównoważonego zarządzania glebami 
rolniczymi. W obszarze zadaniowym jest położony nacisk na nawiązanie otwartego 
dialogu i aktywnego zaangażowania w relacji z decydentami, zrozumienie i analiza 
potrzeb decydentów w zakresie nowych badań i interpretacji danych, wspieranie 
decydentów we wdrażaniu przepisów dotyczących sekwestracji C i świadczenia 
usług ekosystemowych przez gleby rolnicze w UE oraz przekładanie otrzymanych 
wyników na zalecenia ekspertów w zakresie polityki, a także upowszechnianie  
i promowanie prac i wyników EJP SOIL wśród decydentów unijnych i między-
narodowych (WP8);

– wspierania i ułatwiania komunikacji, upowszechniania i wykorzystania programu 
pośród europejskich i krajowych grup docelowych, w tym interesariuszy (rolników, 
organizacji rolniczych, przemysłu, decydentów) oraz wspierania komunikacji, 
upowszechniania i wykorzystywania bardziej szczegółowych rezultatów nauko-
wych, będących częściowo efektem działania konsorcjum EJP SOIL i projektów 
finansowanych w ramach EJP SOIL (WP9). 

Podsumowanie

Gleby stanowią jeden z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego, 
gwarantują społeczeństwom m.in. bezpieczeństwo żywnościowe oraz dostarczają 
niezbędne usługi ekosystemowe. Ochrona gleb i przywracanie im wysokiej jako-
ści stały się jednymi z celów nowej polityki Unii Europejskiej przedstawionych  
w Europejskim Zielonym Ładzie, który zawiera holistyczne ujęcie zagadnień kli-
matyczo-gospodarczych. Ochrona różnorodności biologicznej, produkcja żywno-
ści cechującej się wysoką jakością, ograniczenie stosowania pestycydów, dbałość  
o jakość gleb, remediacja gleb zanieczyszczonych, zwiększona sekwestracja węgla  
w glebach, ochrona obszarów mokradłowych, w tym głównie torfowisk, to tylko 
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niektóre zagadnienia wymienione do realizacji do 2050 r. Społeczeństwo europejskie 
czeka bardzo wiele wyzwań związanych z wdrażaniem ambitnej polityki UE. 

Warto podkreślić, że zagadnienia dotyczące zrównoważonego wykorzystania 
gleb i ich ochrony zostały ujęte w sposób kompleksowy i potraktowane na równi 
z ochroną powietrza i wody. Jednak przyjęte prawo nasuwa wiele pytań co do jego 
pozytywnej realizacji. Z opisów zawartych w strategiach wynika, że wyznaczone cele 
dotyczą powierzchniowej warstwy gleby, natomiast na wiele procesów glebowych 
zachodzących w poziomie próchnicznym wpływają właściwości poziomów poło-
żonych głębiej w profilu glebowym, których planowane monitoringi, raportowanie 
i weryfikacja nie uwzględniają. Dane przedstawiane w raportach na temat skali de-
gradacji gleb w Europie budzą wątpliwości, czy w ogóle uda się do 2050 r. osiągnąć 
wyznaczone cele. Na przykład remediacja gleb zanieczyszczonych hydrofobowymi 
związkami organicznymi może trwać wiele dekad ze względu na ich oddziaływania 
z materią organiczną, a zwiększanie zawartości materii organicznej w glebach może 
dodatkowo spowalniać te procesy. Wprowadzenie niektórych praktyk uprawowych 
zapobiegających erozji gleb przy dużym rozdrobnieniu gruntów i z uwzględnieniem 
uwarunkowań historycznych może nie zagwarantować zadowalających efektów 
przeciwdziałania tym zjawiskom. Ograniczenie zużycia środków ochrony roślin oraz 
nawozów mineralnych może wzbudzić sprzeciw przemysłu chemicznego ukierunko-
wanego na korzyści ekonomiczne.

Bez względu na wątpliwości, które nasuwają niektóre rozwiązania i mierniki re-
alizacji celów wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, we wdrażaniu tej polityki 
godny podkreślenia jest duży nacisk na upowszechnianie wiedzy o glebach, wpro-
wadzanie innowacyjnych rozwiązań, których wyniki można zobaczyć w warunkach 
polowych, możliwość bezpłatnego badania właściwości gleb oraz ścisłej współpracy 
wszystkich środowisk odpowiedzialnych za zdrowie gleb.
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