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DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI 

Adaptacja do zmian klimatu:  
 wyzwanie dla europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich 

1. WSTĘP  

W najbliższych dziesięcioleciach zmiany klimatu wywrą wpływ na rolnictwo, zarówno na 
świecie jak i w UE. Nawet jeżeli rolnictwo UE jest technologicznie zaawansowane, jego 
zdolność dostarczania żywności oraz przyczyniania się do realizacji funkcji ekosystemu dla 
społeczeństwa europejskiego zależy bezpośrednio od warunków klimatycznych. W obliczu 
rosnącej niepewności rolnicy europejscy będą musieli określić swoje strategie w dziedzinie 
produkcji, prowadzenia gospodarstwa i inwestycji. 

Zmiany klimatu są jednym z wielu czynników kształtujących europejskie rolnictwo i rozwój 
obszarów wiejskich. Czynniki społeczno-ekonomiczne, konkurencja międzynarodowa, 
rozwój technologiczny, oraz priorytety polityczne określą wpływ, jaki zmiany rolno-
klimatyczne będą miały na unijne rolnictwo. Ponieważ większość gruntów w UE jest to 
grunty rolne, wspólna polityka rolna (WPR) ma istotną rolę do odegrania w ułatwieniu 
dostosowania się do zmieniających się warunków, wspomagając rolników w adaptowaniu ich 
produkcji do zmieniającej się sytuacji klimatycznej oraz zapewniając szerszy wachlarz 
funkcji ekosystemu zależnych od gospodarki gruntami. 

Biała księga w sprawie adaptacji do zmian klimatu1 określa europejskie ramy działania 
mające na celu lepsze dostosowywanie się do zmian klimatu, kładąc nacisk na konieczność 
włączenia kwestii adaptacji do polityki UE we wszystkich najważniejszych dziedzinach oraz 
na wzmocnienie współpracy na wszystkich szczeblach zarządzania. 

Uzupełniając białą księgę, niniejszy dokument przedstawia zwięźle główne skutki, jakie 
zmiany klimatu mają dla rolnictwa unijnego, rozpatruje potrzeby związane z adaptacją, 
opisuje ich następstwa dla WPR oraz analizuje możliwe kierunki działań na przyszłość. Jego 
celem jest zachęcenie państw członkowskich do dalszego dalszy udziału ludności wiejskiej w 
debacie i działaniach związanych z potrzebami, jakie wynikają z presji klimatu. 

2. ZMIANY KLIMATU: KLUCZOWE KWESTIE DLA ROLNICTWA UE 

2.1. Skutki dla produkcji rolnej 

Zmiany klimatu będą wywierały złożony wpływ na procesy biofizyczne będące podstawą 
rolnictwa, co będzie miało zarówno pozytywne jak i negatywne skutki dla różnych regionów 
w UE. Zwiększające się stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, wzrost temperatur, roczne i 
sezonowe zmiany w rozmieszczeniu opadów oraz częstotliwość ekstremalnych zjawisk 
pogodowych będą oddziaływać na wielkość, jakość i stabilność produkcji żywności oraz na 
środowisko naturalne, w jakim prowadzona jest działalność rolna. Wahania klimatu wywrą 

                                                 
1 COM(2009) 147. 
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wpływ na dostępność zasobów wodnych, szkodniki, choroby i glebę, prowadząc do istotnych 
zmian w warunkach prowadzenia działalności rolnej i produkcji zwierzęcej. W skrajnych 
przypadkach degradacja ekosystemów rolnych może oznaczać pustynnienie powodujące 
całkowitą utratę zdolności produkcyjnej na określonym obszarze. 

W perspektywie krótkoterminowej częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk 
pogodowych oraz sezonowe zmiany rozmieszczenia opadów staną się czynnikami, które 
spowodują prawdopodobnie najpoważniejsze skutki dla rolnictwa. Obserwuje się istotne 
różnice geograficzne w spodziewanych warunkach klimatycznych w bieżącym stuleciu. Na 
niektórych obszarach skutki będą zarówno negatywne jak i pozytywne, a ich ostateczny 
rezultat nieznany, gdyż reakcja roślin uprawnych na wahania klimatu nie jest jeszcze 
wystarczająco znana. Mimo że zmiany klimatu są procesem o charakterze globalnym, ich 
lokalne skutki są zróżnicowane. Skutki netto dla działalności gospodarstw rolnych będą różne 
w różnych częściach UE i różnych rodzajach gospodarstw w tym samym regionie.  

W załączniku 1 przedstawiono zwięźle główne kwestie związane ze zmianami klimatu i ich 
skutki w różnych regionach UE. 

Uprawy 

Niektóre aspekty zmian klimatu, takie jak wyższe temperatury, wzmożona fotosynteza 
spowodowana większym stężeniem CO2 w powietrzu oraz dłuższe okresy wegetacyjne mogą 
mieć umiarkowanie pozytywny wpływ na produkcję roślin uprawnych w niektórych 
regionach, przynajmniej do połowy stulecia. W regionach północnych zbiory mogą ulec 
zwiększeniu oraz może rozszerzyć się zakres możliwych upraw, ale korzyści te pojawią się 
wyłącznie przy nieznacznym wzroście poziomu temperatur i pozostają w dużym stopniu 
niewiadome. Dalsze ocieplenie będzie coraz bardziej szkodliwe, ponieważ wzrost roślin i 
plony są uzależnione od poziomów temperatur związanych z głównymi etapami wegetacji. 
Przyspieszenie cyklu wegetacyjnego może być negatywne w skutkach dla wypełniania ziaren 
i ich jakości. 

Można oczekiwać szeregu negatywnych skutków wynikających ze zwiększonych różnic w 
opadach deszczu między poszczególnymi latami i porami roku, przy spodziewanym spadku 
poziomu letnich opadów deszczu w południowej części UE oraz wzroście zimowych opadów 
deszczu w środkowej i północnej części UE. Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak fale 
upałów i suszy, mogą poważnie zakłócić produkcję, w szczególności w krytycznych fazach 
wzrostu roślin.  

Produkcja warzyw jest w dużym stopniu zależna od dostępności wody i od nieznacznych 
nawet wahań temperatury wykraczających poza jej optymalny poziom, co czyni ten rodzaj 
produkcji szczególnie wrażliwy na zmiany klimatu. 

Dla upraw wieloletnich ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią poważne zagrożenie, 
ponieważ mogą mieć wpływ na produkcję przez okres kilku lat. Uprawy wieloletnie są 
również zagrożone przesunięciem w czasie faz fenologicznych, gdyż mają mniej możliwości 
dostosowania się do zmieniającego się kalendarza czynności uprawowych niż rośliny 
uprawne. 

Wiele drzew owocowych jest wrażliwych na przymrozki wiosenne w czasie kwitnienia, a 
temperatury w zimie mają istotne znaczenie dla wydajności produkcji. Wyższe temperatury 
przyspieszają zarówno termin ostatnich wiosennych przymrozków, jak i termin kwitnienia, 
ryzyko szkód pozostaje więc w dużym stopniu niezmienione. O ile ryzyko szkód 
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spowodowanych przez wczesne, jesienne przymrozki zmniejszy się prawdopodobnie, o tyle 
zapotrzebowanie na wodę będzie prawdopodobnie coraz większe. Oczekuje się, że będą rosły 
problemy związane ze szkodnikami i chorobami.  

Skutki dla sektora wina to wzrost zagrożenia przymrozkami, skrócenie okresu dojrzewania, 
niedobór wody, który może być szczególnie niekorzystny w fazie dojrzewania oraz zmiany 
uwarunkowań dotyczących chorób i szkodników. W Europie może nastąpić rozszerzenie na 
północ i wschód strefy nadającej się pod uprawę winorośli i oliwek. Na obecnych obszarach 
produkcji zwiększy się prawdopodobnie zróżnicowanie produkcji owoców. 
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Chów zwierząt  

Bardziej suchy klimat i wzrost temperatury wywrą wieloraki wpływ na działalność 
hodowlaną, w tym na zdrowie i dobrostan zwierząt. Oddziaływanie zmian klimatu na sektor 
hodowlany jest bardzo złożone, ze względu na wielką różnorodność systemów produkcji w 
UE.  

Ocieplenie klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe, jak np. okresy upałów, będą miały 
bezpośredni wpływ na zdrowie, wzrost zwierząt, produkcję zwierzęcą oraz na reprodukcję. 
Skutki pośrednie widoczne będą poprzez zmiany w wydajności pastwisk i upraw paszowych 
oraz w występowaniu chorób zwierzęcych.  

Mogą być odczuwane poważne niekorzystne skutki dla wypasu ekstensywnego, w którym 
dostępność pasz i schronienia zależą bezpośrednio od warunków klimatycznych. Na 
obszarach śródziemnomorskich wyższe temperatury i niedobór opadów w lecie doprowadzą 
do skrócenia okresu wypasu oraz do zmniejszenia produkcji paszowej i pogorszenia jej 
jakości. Na północno-zachodnich wilgotnych obszarach umiarkowane ocieplenie może jednak 
być korzystne dla działalności hodowlanej w perspektywie krótko- i średnioterminowej, ze 
względu na wzrost wydajności pastwisk.  

2.2. Skutki gospodarcze zagrożeń związanych z klimatem 

Na poziomie UE nie ustalono współzależności pomiędzy ociepleniem obserwowanym w 
ostatnich dziesięcioleciach a poziomem zbiorów rolnych, które ogólnie uległy zwiększeniu. 
Stosowanie technologii, poprawa w prowadzeniu gospodarstw oraz stała adaptacja praktyk 
rolniczych równoważyły dotychczas negatywne skutki zmian klimatu. Jednak różnice w 
wielkości zbiorów są wyraźniejsze od początku tego stulecia, co jest skutkiem ekstremalnych 
zjawisk pogodowych, takich jak susza i upały w lecie 2003 r. oraz susza w 2007 r. 

W większości ocen przewidywano, że na poziomie UE spodziewane zmiany średnich 
zmiennych klimatycznych będą korzystne dla produkcji rolnej przez najbliższe trzydzieści lat. 
Wzrost skutków negatywnych może być jednak zauważalny już w pierwszej połowie naszego 
stulecia, na skutek ekstremalnych zjawisk pogodowych. Poza zakłóceniem produkcji rocznej 
anomalie pogodowe mogą również wpłynąć negatywnie na infrastrukturę gospodarstw 
rolnych, powodując znaczne straty ekonomiczne. 

Mimo niepewności prognoz dotyczących skutków zmian klimatu dla produkcji rolnej i cen, 
oczekuje się, że zwiększona częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych wpłynie na 
niestabilność produkcji rolnej, ze względu na związane z pogodą niedobory dostaw. Nawet 
jeżeli ostateczny wpływ na dochody gospodarstw polega na wzajemnej zależności wielu 
czynników, takich jak rynek światowy i polityka wsparcia, zwiększająca się liczba zakłóceń 
w produkcji rolnej może doprowadzić do niestabilnej sytuacji ekonomicznej rolników, 
których działalność ucierpiała w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

2.3. Zwiększone zagrożenie klimatyczne dla obszarów wiejskich 

Obszary wiejskie są narażone na różnorodne skutki wahań klimatycznych poza tymi, które 
wpływają bezpośrednio na rolnictwo. Obejmuje to również zagrożenie powodziami, w 
szczególności w środkowych i północnych regionach Europy, oraz ryzyko szkód w 
infrastrukturze spowodowanych innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Rosnące 
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współzawodnictwo różnych użytkowników w zakresie zaopatrzenia w wodę będzie również 
dotyczyło ludności wiejskiej i gospodarki rolnej. 

Ekosystemy leśne i leśnictwo mają duże znaczenie na wielu obszarach wiejskich. Zmiany 
klimatu zwiększą ryzyko wystąpienia anomalii, takich jak burze, pożary, występowanie 
szkodników i chorób wpływających na wzrost drzew i produkcję leśną. Będzie to 
oddziaływać na rentowność ekonomiczną leśnictwa, szczególnie na obszarach południowych, 
oraz na możliwość zapewniania przez lasy funkcji w zakresie ochrony środowiska, w tym 
funkcji pochłaniania dwutlenku węgla.  

Tendencja do zmniejszania się pokrywy śnieżnej na obszarach górskich będzie negatywna w 
skutkach dla turystyki zimowej oraz dla sektorów gospodarki wiejskiej zależnych 
bezpośrednio od dochodów z turystyki. Może tak być również w przypadku obszarów 
zmagających się z niedoborem wody, podczas gdy na obszarach wiejskich w innych 
regionach UE cieplejszy klimat może stworzyć nowe możliwości turystyczne.  

2.4. Zdolność adaptacyjna, wrażliwość i zróżnicowanie regionalne 

Dostosowywanie się do warunków pogodowych stanowiło zawsze część prowadzenia 
działalności rolnej i, w pewnym stopniu, adaptacja do zmian klimatu opiera się na tych 
samych zasadach co adaptacja do krótkoterminowych wahań pogodowych. Adaptacja technik 
agronomicznych i strategii rolnych stała się już faktem. W nadchodzących dziesięcioleciach 
skala zmian klimatu może jednak przekraczać zdolności adaptacyjne wielu rolników. 

Wrażliwość gospodarstw rolnych jest różna w całej UE, w zależności od stopnia narażenia na 
niekorzystny wpływ klimatu oraz od kontekstu społeczno-gospodarczego. Istniejące warunki 
agroekologiczne oraz doświadczenie w radzeniu sobie ze zmieniającymi się warunkami 
pogodowymi mają wpływ na zdolność adaptacyjną rolników. Czynniki społeczno-
ekonomiczne określające tę zdolność adaptacji są następujące:  

– Cechy charakterystyczne gospodarstwa rolnego, takie jak rodzaj produkcji, wielkość 
gospodarstwa, intensywność produkcji;  

– Różnorodność upraw i systemów chowu oraz istnienie innych, pozarolniczych źródeł 
dochodów; 

– Dostęp do istotnych informacji, posiadanie narzędzi i wiedzy z zakresu tendencji 
klimatycznych i rozwiązań adaptacyjnych; rola pełniona przez usługi doradcze w 
ułatwianiu adaptacji; 

– Ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza, rolnicy o ograniczonych zasobach lub żyjący na 
oddalonych obszarach wiejskich, które są najbardziej wrażliwe; 

– Dostęp do technologii i możliwości infrastruktury.  

Oczekuje się, że zróżnicowanie skutków zmian klimatu powiększy różnice między regionami 
i uwypukli nierówności ekonomiczne pomiędzy europejskimi obszarami wiejskimi. W 
perspektywie długoterminowej presja klimatu może doprowadzić do większej marginalizacji 
rolnictwa lub nawet do porzucenia gruntów rolnych w niektórych częściach UE, podczas gdy 
w innych częściach można będzie zaobserwować poprawę sytuacji rolnictwa i zwiększenie 
dochodów rolnych. Mogłoby to znacznie wpłynąć na krajobraz i bioróżnorodność oraz na 
ogólny rozwój regionów europejskich.  
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2.5. Skutki dla rolnictwa i bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali 
światowej 

Zmiany klimatu stwarzają dodatkową perspektywę dla ogólnoświatowego wyzwania, jakim 
jest zwiększenie produkcji rolnej dostosowane do prognozowanego wzrostu liczby ludności, 
poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność i środków utrzymania na 
obszarach wiejskich, przy jednoczesnym powszechnym przestrzeganiu wysokich norm 
ochrony środowiska.  

W regionach okołorównikowych, gdzie znajduje się większość krajów rozwijających się, 
nawet niewielkie dodatkowe ocieplenie spowoduje zmniejszenie plonów i większą ich 
zmienność, co będzie miało poważne lokalne konsekwencje dla bezpieczeństwa zaopatrzenia 
w żywność. Negatywne skutki dla plonów w rolnictwie pogłębią się wskutek częstszych 
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Może to spotęgować uzależnienie od importu żywności 
oraz zwiększyć liczbę ludzi narażonych na ryzyko głodu.  

W odniesieniu do wyższych szerokości geograficznych w najbliższych kilku dziesięcioleciach 
spodziewany jest wzrost wydajności produkcyjnej. Z wyjątkiem zmian w produkcji na 
poziomie regionalnym, w nadchodzących dwóch lub trzech dekadach całkowita 
ogólnoświatowa produkcja nie będzie zagrożona i najprawdopodobniej nadąży za 
zwiększonym zapotrzebowaniem na żywność, towarzyszącym wzrostowi liczby ludności na 
świecie. Jednak obecne prognozy nie zawsze biorą w pełni pod uwagę niektóre zagrożenia 
związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz z występowaniem szkodników i 
chorób, co mogłoby pogorszyć aktualny obraz wpływu klimatu na wydajność produkcji w 
krajach rozwiniętych i rozwijających się. Ponadto począwszy od drugiej połowy obecnego 
stulecia, ogólnoświatowa wydajność produkcji rolnej może zacząć spadać. 

Zmiany w potencjale produkcji rolnej w różnych częściach świata w połączeniu z coraz 
częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi mogą doprowadzić do większej 
zmienności produkcji, przyczyniającej się do wzrostu niestabilności cen i zmian w obrocie 
handlowym.  

3. ADAPTACJA ROLNICTWA UNIJNEGO DO ZMIAN KLIMATU 

Środki adaptacyjne w dziedzinie rolnictwa obejmują zarówno rozwiązania technologiczne, 
jak i usprawnienia w strukturach i prowadzeniu gospodarstwa, oraz zmiany na płaszczyźnie 
politycznej, takie jak opracowanie planów adaptacji. W perspektywie krótkoterminowej 
samodzielna adaptacja na poziomie gospodarstwa może być wystarczająca, ale w 
perspektywie długoterminowej niezbędna będzie adaptacja w formie zmian technologicznych 
i strukturalnych. Będzie to wymagało zaplanowanych strategii opierających się na analizie 
uwarunkowań lokalnych i regionalnych. 

3.1. Adaptacja na poziomie gospodarstw 

W całej UE można zaobserwować nieprzerwaną ewolucję modeli upraw, praktyk 
prowadzenia gospodarstwa i użytkowania gruntów, co częściowo wynika ze zmian klimatu. 
Takie działania adaptacyjne na poziomie gospodarstw mają na celu zwiększenie wydajności 
produkcyjnej i sprostanie istniejącym warunkom klimatycznym oraz wykorzystanie aktualnej 
wiedzy i doświadczenia rolników. W czasie nadchodzących dziesięcioleci adaptacja będzie 
musiała prawdopodobnie wykroczyć poza dostosowanie bieżących praktyk. Prawdopodobne 
krótko- i średnioterminowe rozwiązania adaptacyjne będą zawierać:  
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– Dostosowanie terminów czynności uprawowych, takich jak sadzenie, siew i zabiegi 
pielęgnacyjne;  

– Rozwiązania techniczne, takie jak ochrona sadów przed szkodami spowodowanymi 
przymrozkami lub usprawnienie systemów wentylacji i chłodzenia w zagrodach dla 
zwierząt; 

– Wybór upraw i odmian lepiej dostosowanych do spodziewanej długości okresu 
wegetacyjnego i dostępności wody, oraz bardziej odpornych na nowe warunki temperatury 
i wilgotności; 

– Adaptacja upraw przy wykorzystaniu istniejącej różnorodności genetycznej oraz nowych 
możliwości oferowanych przez biotechnologię; 

– Większa skuteczność kontroli szkodników i chorób dzięki lepszemu monitorowaniu, 
stosowaniu płodozmianu zróżnicowanych upraw i zintegrowanym metodom walki ze 
szkodnikami; 

– Bardziej efektywne wykorzystanie wody poprzez ograniczenie strat wody, poprawę 
praktyk nawadniania, recykling wody i jej magazynowanie;  

– Poprawa użytkowania gleby poprzez zwiększoną retencję wody w celu zatrzymania wody 
w glebie oraz zachowanie krajobrazu poprzez utrzymanie cech krajobrazu związanych z 
jego funkcją dostarczania schronienia zwierzętom hodowlanym; 

– Wprowadzenie ras zwierząt hodowlanych bardziej odpornych na upał oraz odpowiednie 
dostosowanie modeli odżywiania zwierząt w warunkach stresu termicznego. 

Rozwiązania te, stosowane oddzielnie lub łącznie, dysponują znacznym potencjałem, aby stać 
się przeciwwagą dla niekorzystnych zmian klimatu i pozwolić wykorzystać pozytywne skutki 
takich zmian. Wiele wariantów takiej adaptacji rolnicy mogą wprowadzać już dzisiaj lub w 
najbliższej przyszłości, pod warunkiem, że będą dysponować wystarczającą wiedzą i 
wskazówkami. Zagrożenia związane z klimatem są jednak tylko jednym z elementów 
wpływających na decyzje rolników, którzy biorą pod uwagę wiele innych względów 
społeczno-gospodarczych i rynkowych. 

Sprostanie rosnącej zmienności klimatycznej będzie trudniejsze niż dostosowywanie do 
stopniowych zmian średnich zmiennych klimatycznych. Może to wymagać zwrócenia 
większej uwagi na zapewnienie stabilności oraz zdolności adaptacyjnej produkcji rolnej i 
dochodów rolników w regionach szczególnie wrażliwych. Konieczne może stać się 
zróżnicowanie działalności rolnej gospodarstw i ich dochodów, z towarzyszącymi mu 
zasadniczymi zmianami w strukturze gospodarstw oraz, w niektórych przypadkach, 
dodatkowymi inwestycjami. 

3.2. Adaptacja na poziomie sektora 

Samodzielna adaptacja na poziomie gospodarstwa może nie wystarczyć, w przypadku gdy 
skutki zmian klimatu stopniowo staną się coraz bardziej dotkliwe. Odpowiedź o zasięgu 
sektorowym, dopasowana do różnorodności rolnictwa na poziomie regionalnym i lokalnym i 
kierowana przez organy publiczne, może okazać się niezbędna, aby ułatwić szeroko zakrojone 
i lepiej skoordynowane działanie adaptacyjne oraz aby uniknąć błędów, które mogłyby mieć 
poważne konsekwencje dla środowiska i gospodarki. 
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Krajowe i regionalne strategie adaptacyjne mogą dostarczyć spójnych ram w celu 
umożliwienia adaptacji. Państwa członkowskie UE są w różnych fazach przygotowania i 
opracowania krajowych strategii adaptacyjnych, w tym w odniesieniu do sektora rolnictwa. 
Strategie adaptacyjne mogą podnieść świadomość rolników w zakresie przewidywanych 
zmian, zachęcić do wczesnego działania i ułatwić znalezienie właściwych odpowiedzi i 
rozwiązań o długoterminowej rentowności. Partnerzy społeczni w sektorze rolnym mogą 
sprzyjać takim strategiom adaptacyjnym i powinni w związku z tym uczestniczyć w tym 
procesie.  

Działania adaptacyjne na poziomie sektora mogą obejmować:  

– Zidentyfikowanie obszarów i sektorów szczególnie wrażliwych oraz ocenę potrzeb i 
możliwości w zakresie zmiany upraw i odmian w odpowiedzi na tendencje klimatyczne,  

– Wsparcie dla badań naukowych z dziedziny rolnictwa i produkcji doświadczalnej mającej 
na celu selekcję upraw i rozwój odmian najlepiej dostosowanych do nowych warunków,  

– Tworzenie potencjału adaptacyjnego, dzięki podniesieniu świadomości i dostarczeniu 
najistotniejszych informacji i porad w zakresie prowadzenia gospodarstwa, 

– Zwiększenie inwestycji przeznaczonych na podniesienie wydajności infrastruktury 
nawadniania i technologie wykorzystania wody, jak również na gospodarowanie zasobami 
wodnymi,  

– Opracowanie planów nawadniania, opierających się na szczegółowych ocenach ich 
skutków, dostępności wody w przyszłości i zapotrzebowania różnych użytkowników na 
wodę, z uwzględnieniem równowagi pomiędzy podażą a popytem, 

– Rozwój instrumentów zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego w celu sprostania 
skutkom ekonomicznym zjawisk spowodowanych klimatem. 

Planowanie na skalę sektora i rozszerzone doradztwo jest konieczne ze względu na to, że 
niektóre środki dostosowania się do nowych warunków klimatycznych będą prawdopodobnie 
kosztowne oraz będą wymagać znacznych inwestycji ze strony rolników. Niektóre środki 
adaptacyjne mogą również pomagać w utrzymaniu dochodów rolników w perspektywie 
długoterminowej, ale wiązać się z większym ryzykiem w perspektywie krótkoterminowej. 
Nowe odmiany lub uprawy mogą na przykład wymagać zastosowania szczególnych 
technologii lub marketingu, a realizacja tego będzie wymagała czasu.  

Planowanie uwzględniające adaptację jest rodzajem wyzwania, gdyż tendencje klimatyczne i 
ich szczególne lokalne skutki pozostają niepewne, co utrudnia zidentyfikowanie optymalnych 
zmian w rolnictwie. Aby móc przebiegać pomyślnie, plany adaptacyjne muszą być 
uruchamiane we wczesnej fazie i być na tyle elastyczne, by sprostać brakowi pewności.  

4. WPR – WKŁAD DO ADAPTACJI 

Przewidywane tendencje klimatyczne mogą wpłynąć na realizację celów WPR dotyczących 
zapewnienia dostępności żywności w wystarczającej ilości oraz po rozsądnych cenach, 
przyczyniając się do rentowności gospodarstw i obszarów wiejskich oraz wspierając 
przyjazne dla środowiska praktyki rolne. Głównym celem adaptacji rolnictwa unijnego jest 
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przystosowanie się do wahań klimatycznych, opłacalność społeczno-gospodarcza rolnictwa i 
obszarów wiejskich oraz spójność z celami w zakresie ochrony środowiska.  

Aktualna wspólna polityka rolna zabezpiecza w stopniu podstawowym dochody rolników, 
dostarczając również ram dla zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym, w 
którym prowadzona jest działalność rolnicza. Dzięki przejściu z systemu pomocy związanej z 
produkcją do systemu pomocy niezwiązanej z wielkością produkcji, rolnicy są w stanie 
sprostać zewnętrznym wymaganiom, sygnałom rynkowym i ewolucjom wynikającym ze 
zmian klimatu. Polityka rozwoju obszarów wiejskich oferuje państwom członkowskim szereg 
środków, dzięki którym mogą one w ukierunkowany sposób wesprzeć działalność 
przyczyniającą się do dostosowania się do zmian klimatu. 

Ocena funkcjonowania WPR stanowi kolejny krok w kierunku zrównoważonego rolnictwa, 
kładąc specjalny nacisk na łagodzenie zmian klimatu i adaptację, ochronę wody i 
bioróżnorodności, na co zostały przyznane dodatkowe środki z puli przeznaczonej na rozwój 
obszarów wiejskich. W okresie do końca 2013 r. wyzwanie dla Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich stanowi możliwie jak najlepsze wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach 
WPR we wspieraniu adaptacji i jest to okazja, z której należy skorzystać. 

5. KIERUNKI STRATEGII ADAPTACYJNEJ W ROLNICTWIE 

5.1. Priorytetowy charakter środków typu „no regret” 

W obliczu charakterystycznej dla obecnej sytuacji niepewności priorytetowe traktowanie 
rozwiązań typu „no regret” w kontekście działania adaptacyjnego będzie najbardziej 
opłacalne. Jest to wybór, który pomoże sprostać różnorodnym prawdopodobnym zmianom i 
który doprowadzi do wzajemnych korzyści o charakterze społeczno-gospodarczym lub 
środowiskowym. W odniesieniu do sektora rolnictwa oznacza to wzmocnienie zdolności 
adaptacyjnej ekosystemów rolnych poprzez bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych, w szczególności wody i gleby. Chroniąc zasoby naturalne, stanowiące podstawę 
rolnictwa, sektor ten skuteczniej może budować swoją zdolność adaptacji do zmian klimatu. 
Taka odpowiedź zagwarantuje, że decyzje dotyczące zarządzania, wdrażane w ciągu 
następnych dziesięcioleci, nie będą mogły negatywnie wpływać na możliwość sprostania 
potencjalnie poważnym skutkom zmian klimatu w późniejszym okresie tego stulecia.  

Zgodnie z białą księgą zatytułowaną „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy 
działania” należy również ocenić, które z wymogów dotyczących gospodarki wodnej 
zasługują na lepsze uwzględnienie w odnośnych instrumentach wspólnej polityki rolnej. 
Środki adaptacyjne dotyczące rolnictwa mogą zostać również uwzględnione przy wdrażaniu 
na szczeblu krajowym ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy o powodziach. 

5.2. Wzmocnienie roli rolnictwa w świadczeniu funkcji ekosystemu 

Uwzględniając spodziewane skutki, jakie zmiany klimatu wywrą na europejskie systemy 
hydrologiczne, siedliska i bioróżnorodność, zachowanie ekosystemów dzięki gospodarowaniu 
gruntami rolnymi odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu ogólnej zdolności adaptacji do zmian 
klimatu. Rolnictwo może na przykład przyczyniać się do zarządzania działami wodnymi, 
ochrony siedlisk i bioróżnorodności, jak również do zachowania i odbudowy krajobrazów 
wielofunkcyjnych. Migracja gatunków może być między innymi ułatwiona dzięki stworzeniu 
sieci korytarzy ekologicznych w obrębie gruntów rolnych, a wykorzystywanie retencji wodnej 
pastwisk może przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Potencjalne 



PL 11   PL 

znaczenie rolnictwa w oferowaniu takiej infrastruktury ekologicznej mogłoby zostać 
docenione i ulec w przyszłości wzmocnieniu. 

Obecne środki rolno-środowiskowe przyczyniają się do realizacji tego celu, ale mogą okazać 
się niewystarczające we wzmacnianiu wzajemnych połączeń między obszarami ochrony 
bioróżnorodności. W tym kontekście stosowanie środków na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich na szczeblu terytorialnym, wykraczającym poza poziom gospodarstw 
indywidualnych, może być uznać za pomocne w pomyślnie realizowanej adaptacji. 

5.3. Wzmocnienie zdolności adaptacji infrastruktury rolnej 

Rolnictwo jako system produkcji jest zależne od środków trwałych (np. urządzenia, budynki, 
maszyny) i infrastruktury, które mogą ucierpieć wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych. 
Potencjalne straty ekonomiczne spowodowane takimi zjawiskami mogą budzić poważne 
zaniepokojenie w sektorze, w szczególności dlatego, że wartość środków trwałych w 
rolnictwie jest znaczna w porównaniu ze średnią roczną produkcją i dochodem z 
gospodarstwa. Aby zaradzić potencjalnym stratom konieczne jest zatem dalsze rozwijanie 
działań zapobiegawczych i opracowywanie instrumentów dopasowanych do specyfiki 
regionalnej.  

5.4. Rozwój synergii między adaptacją i łagodzeniem skutków zmian klimatu 

Działalność rolnicza jest źródłem znacznych emisji podtlenku azotu i metanu, co przyczynia 
się do globalnego ocieplenia. Rolnictwo w Unii Europejskiej może przyczyniać się do 
łagodzenia skutków zmian klimatu poprzez zmniejszenie emisji, produkcję energii ze źródeł 
odnawialnych i produkty ekologiczne oraz składowanie dwutlenku węgla w glebach 
użytkowanych rolniczo.  

W celu podjęcia podwójnego wyzwania, polegającego na ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych przy jednoczesnym radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu, konieczne 
będzie zapewnienie w jak największym zakresie synergii między przystosowaniem się do 
zmian klimatu a łagodzeniem ich skutków. Należy określić i wspierać środki dostarczające 
wzajemnych korzyści w zakresie ograniczenia emisji i zwiększenia zdolności adaptacji 
rolnictwa. Obejmuje to między innymi praktyki uprawowe gleby, które pomagają zatrzymać 
węgiel organiczny w glebie i zwiększyć jego poziom oraz ochronę pastwisk i zarządzanie 
nimi. Rolnictwo ekologiczne ma potencjalne znaczenie dla łagodzenia skutków zmian 
klimatu, dzięki efektywnemu obiegowi składników odżywczych i związanym z nim metodom 
użytkowania gleby. Ponieważ zazwyczaj wiąże się ono z większą różnorodnością i wyższym 
poziomem wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów rolnych, dysponuje też 
prawdopodobnie większą zdolnością adaptacji do zmian klimatu.  

Przy podejmowaniu decyzji o odpowiednich środkach należy uwzględniać możliwe 
rozbieżności pomiędzy celami i przewidywać, w niektórych przypadkach, konieczność 
poszukiwania kompromisu. W celu wdrożenia tych środków państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać fundusze przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich.  

5.5. Zwiększenie zdolności adaptacyjnej rolników 

Wzmocnienie zdolności adaptacyjnej rolników jest warunkiem niezbędnym dla trwałej 
adaptacji do zmian klimatu w rolnictwie. Zapewnianie rolnikom i pracownikom rolnym 
lepszych informacji i skuteczniejszego doradztwa w kwestiach związanych z klimatem jest 
niezwykle istotne z punktu widzenia motywacji i przygotowania do adaptacji. Dostępne są 
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różnorodne środki, takie jak odpowiednie szkolenia, prasa specjalistyczna oraz możliwość 
korzystania z technologii komunikacyjnych. Ważne jest również włączenie tematyki 
dotyczącej zmian klimatu do programów edukacyjnych dla młodych rolników, pracowników 
rolnych i praktykantów. Usługi doradztwa rolnego powinny być rozwijane, tak aby mogły 
stać się instrumentem rozpowszechniania informacji dotyczących konkretnych regionów i 
praktycznych rozwiązań adaptacyjnych, udoskonalających narzędzia, dzięki którym rolnicy 
będą w stanie sprostać przyszłym zmianom.  

Środki przyjęte w wyniku oceny funkcjonowania WPR stwarzają dodatkowe możliwości w 
ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich co do finansowania programów 
upowszechniania i programów szkoleniowych oraz co do korzystania z usług doradztwa 
rolnego. 

5.6. Ułatwianie współpracy między państwami członkowskimi 

Należy popierać rozwijanie krajowych i regionalnych programów i refleksję polityczną nad 
adaptacją do zmian klimatu. Wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi, 
dotyczących podejścia, doświadczenia i najlepszych praktyk w rozwiązaniach adaptacyjnych 
w sektorze rolnym, może przyczynić się do rozwoju praktyk uprawowych i systemów 
produkcji najlepiej dostosowanych do spodziewanych tendencji klimatycznych. Grupa 
robocza ds. rolnictwa, wspierająca zespół kierujący ds. oddziaływania i adaptacji, 
zaproponowana w białej księdze, powstanie do końca 2009 r. 

Inicjatywa Komisji dotycząca stworzenia systemu wymiany informacji (Clearing House 
Mechanism), będącego szeroką platformą służącą wymianie informacji na temat skutków 
zmian klimatu i wrażliwości, będzie musiała zawierać również część poświęconą dzieleniu się 
rozwiązaniami opracowanymi na szczeblu krajowym, wynikami z realizacji projektów i 
najlepszymi praktykami stosowanymi w sektorze rolnictwa.  

5.7. Rozwój badań dotyczących klimatu i rolnictwa 

Planowanie adaptacji do zmian klimatu w rolnictwie nie może opierać się wyłącznie na 
wiedzy o globalnych uwarunkowaniach klimatycznych, ale wymaga szczegółowych 
informacji o ich skutkach na poziomie regionalnym oraz wnikliwej oceny wariantów 
adaptacyjnych i ich wykonalności na poziomie lokalnym i na poziomie gospodarstwa rolnego. 
Zasadnicze znaczenie ma udoskonalenie i uszczegółowienie oceny spodziewanych skutków 
zmian klimatu i spodziewanej wrażliwości opracowanej w horyzoncie czasowym i ujęciu 
przestrzennym oraz lepsze zrozumienie wzajemnych zależności pomiędzy rolnictwem a 
klimatem. Opublikowany niedawno komunikat Komisji w sprawie badań naukowych w 
dziedzinie rolnictwa2 dokonuje analizy potrzeb i kierunków unijnych badań naukowych i 
innowacji w dziedzinie zmian klimatu, z uwzględnieniem sektora rolnictwa. Zmiany klimatu 
zostały uznane za obszar priorytetowy przez Stały Komitet ds. Badań Naukowych w 
Dziedzinie Rolnictwa (SCAR), który potwierdził istnienie znacznych niedociągnięć w 
koordynacji działań badawczych na szczeblu europejskim. Powołano grupę roboczą 
składającą się z osób zarządzających programami krajowymi, której zadaniem będzie 
przeanalizowanie, w jaki sposób zmiany klimatu oddziaływają na rolnictwo oraz określenie, 
w jaki sposób rolnictwo może odpowiednio dostosować się do tych zmian oraz złagodzić ich 
skutki. 

                                                 
2 COM(2008) 862 „W kierunku spójnej strategii dla Europejskiej Agendy Badań Naukowych w 

dziedzinie Rolnictwa”. 
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Ponadto, ponieważ obszary wiejskie są bardziej narażone na zagrożenia spowodowane 
zmianami klimatu, a znaczna część rolniczej Europy charakteryzuje się obecnie ekonomiczną 
wielofunkcyjnością, istotne jest zintegrowane zrozumienie skutków zmian klimatu dla 
gospodarki rolnej i ludności wiejskiej. Można również rozwijać badania społeczno-
ekonomiczne dotyczące wyzwania, jakim są zmiany klimatu, i ich wpływu na zrównoważony 
charakter rolnictwa. 

Wyzwanie, jakie stanowią zmiany klimatu, stwarza na nowo potrzebę prowadzenia ciągłych 
badań w dziedzinie rolnictwa, zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym, na przykład w 
zakresie rozwoju upraw, odmian roślin i stad zwierząt lepiej dostosowanych do przyszłych 
warunków. Łagodzenie skutków zmian klimatu powinno być również wspomagane 
badaniami naukowymi, których celem będzie opracowanie odpowiednich i przystępnych 
cenowo technologii i innowacji. Zbliżająca się okresowa ocena siódmego programu 
ramowego stwarza możliwość zweryfikowania równowagi pomiędzy priorytetami 
tematycznymi oraz rozpatrzenia w tym kontekście kwestii wsparcia badań naukowych w 
dziedzinie klimatu i rolnictwa. 

Podstawowym wyzwaniem jest zatem zintegrowanie rezultatów badań z zakresu agronomii i 
agrofizyki z wiedzą, jaką dysponują rolnicy, tak aby opracować solidne strategie adaptacyjne, 
które, w odniesieniu do różnych możliwych wariantów dotyczących klimatu i kwestii 
społeczno-ekonomicznych, będą w stanie zminimalizować negatywne skutki zmian klimatu. 
System doradztwa rolniczego może stanowić w tym kontekście niezwykle ważne narzędzie. 

Równie ważne jest wzmocnienie zdolności instytucji regionalnych do wykorzystywania 
odpowiednich narzędzi w zajmowaniu się problematyką zmian klimatu. Partnerstwo 
pomiędzy krajowymi i regionalnymi instytucjami badawczymi, usługi doradcze i partnerzy 
społeczni w rolnictwie, jak również tworzenie regionalnych sieci informacji dla ludności 
wiejskiej, będzie pomocne w określeniu odpowiedniej strategii dla sytuacji lokalnej.  

5.8. Opracowanie wskaźników wrażliwości 

Można rozważyć opracowanie specjalnych wskaźników dla rolnictwa, takich jak wskaźnik 
zdolności adaptacyjnej i wrażliwości. Zidentyfikowanie stopnia wrażliwości należałoby 
przeprowadzić w małej skali przestrzennej, w oparciu o aktualne narażenie na wahania 
klimatyczne i zagrożenia naturalne oraz o scenariusze zmian w uwarunkowaniach 
pogodowych. Stworzenie wskaźnika wrażliwości, uwzględniającego aspekt zdolności 
adaptacyjnej, będzie wymagało podejścia wielopłaszczyznowego, łączącego czynniki 
klimatyczne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne. 

6. WNIOSKI 

Zmiany klimatu wymagają od rolników dostosowania się w sytuacji, gdy oczekuje się od nich 
jednocześnie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie gospodarstwa oraz 
poprawy efektywności środowiskowej rolnictwa. Opracowanie stopniowo zmieniającej się i 
kompleksowej odpowiedzi na zmiany klimatu jest niezbędne, aby utrzymać zdolność 
adaptacji i konkurencyjność rolnictwa unijnego, tak aby mogło nadal spełniać rolę dostawcy 
wysokiej jakości żywności, usług związanych z ochroną środowiska i krajobrazem, jak 
również mieć swój udział w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w UE. Zmiany 
klimatu stwarzają dodatkową perspektywę dla wyzwania, jakim jest bezpieczeństwo 
zaopatrzenia w żywność. 
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Adaptacja jest procesem długotrwałym, który będzie musiał w nadchodzących 
dziesięcioleciach ulegać zmianom zgodnym z tendencjami klimatycznymi, tworząc rosnący 
kapitał wiedzy i doświadczenia praktycznego. W procesie tym ważne jest dalsze uczestnictwo 
ludności wiejskiej w dyskusji nad potrzebami związanymi z adaptacją i dzielenie się dobrymi 
praktykami, ponieważ zmiany na poziomie gospodarstwa rolnego stanowią zasadniczy 
element adaptacji. 

W kontekście przeglądu wspólnej polityki rolnej po 2013 r. należy przeanalizować potrzebę 
zapewnienia dogodnych warunków adaptacji rolnictwa i obszarów wiejskich. Efektywna 
adaptacja i wprowadzenie nowych technologii, które przyczyniają się zarówno do łagodzenia 
skutków zmian klimatu, jak i do rentowności gospodarstw w perspektywie długoterminowej, 
będą wymagały wysiłku w zakresie inwestycji i planowania, przekraczającego możliwości 
indywidualnych gospodarstw. Organy publiczne powinny odegrać rolę do odegrania we 
wspieraniu polityki dotyczącej adaptacji do zmian klimatu i ułatwianiu jej realizacji. 


