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Abstrakt. Celem artykułu jest określenie percepcji rolników w zakresie wybranych problemów środo-
wiska naturalnego, istotnych z punktu widzenia rolnictwa. Przedstawiono poglądy grupy rolników na 
kwestię wpływu rolnictwa na środowisko naturalne w kontekście wymogów koncepcji trwałego rozwoju. 
Przeprowadzone analizy wykazały, że rolnicy dostrzegają negatywne zmiany w środowisku naturalnym, 
ale zazwyczaj nie wiążą ich z oddziaływaniem produkcji rolniczej. Ponad połowa badanych deklarowała 
znajomość pojęcia trwałego lub zrównoważonego rolnictwa, z czego znaczna część potrafiła poprawnie 
wskazać fundamentalne zasady tej koncepcji.

Wstęp
Zgodnie z definicją zawartą w tzw. raporcie Brundtland: „(…) trwały rozwój to rozwój, 

który umożliwia zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez pomniejszania możliwości ich 
zaspokojenia przez pokolenia przyszłe” [World Commision… 1987]. W najbardziej uniwersal-
nym ujęciu koncepcję trwałego rozwoju prezentuje się w postaci trzech filarów tj. ekonomicznej 
żywotności, ekologicznego bezpieczeństwa i społecznej akceptowalności [Majewski 2008]. W 
ujęciu funkcjonalnym koncepcja trwałego rozwoju odnoszona jest praktycznie do wszystkich 
sfer aktywności człowieka. Realizacja podstawowych postulatów tej koncepcji napotyka jednak 
wiele trudności, zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach [Siemiński 2008]. Ze względu 
na uzależnienie procesów produkcyjnych od przyrody,szczególnie ważna w tym kontekście jest 
kwestia relacji między środowiskiem naturalnym a rolnictwem. Degradacja zasobów środowiska 
naturalnego, takich jak gleba czy woda, stanowi czynnik bezpośrednio ograniczający potencjał 
produkcyjny rolnictwa. W szerszym ujęciu możliwości produkcyjne rolnictwa są coraz silniej 
determinowane przez wpływ zmian klimatycznych, które prowadzą do wzrostu częstotliwości 
występowania zjawisk niekorzystnych z punktu widzenia producentów rolnych [Górski i in. 2006]. 
Rolnictwo jest jednak nie tylko „użytkownikiem” zasobów środowiska i „ofiarą” pogorszenia 
się jego stanu, ale też w pewnym stopniu źródłem problemów ekologicznych. Poza oczywistym 
negatywnym wpływem rolnictwa na środowisko wynikającym z nadmiernej chemizacji produkcji 
rolnej [Pretty 2005], coraz częściej podkreśla się również rolę tego sektora w emisji gazów cie-
plarnianych, które stanowią główną przyczynę zmian klimatycznych. Z danych Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu [IPCC 2007] wynika, że rolnictwo odpowiada za 13,5% globalnej 
emisji gazów cieplarnianych w skali świata. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że wobec 
zakładanego znacznego wzrostu ludności świata w perspektywie następnych kilkudziesięciu 
lat globalne potrzeby żywnościowe będą rosły [Scherr, McNeely 2008], co oznacza, że trudno 
za bazowy model przyjąć produkcję rolną bez udziału chemicznych środków produkcji.
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Z uwagi na złożoność zarysowanych zależności, należy podkreślić znaczenie działań 
podejmowanych przez samych rolników, którzy przez stosowane praktyki produkcyjne mogą 
minimalizować negatywny wpływ produkcji rolniczej na środowisko (co jest jednym z postu�środowisko (co jest jednym z postu� (co jest jednym z postu-
latów trwałego rozwoju). Zgodnie z koncepcją „naukowego podejścia do trwałego rolnictwa” 
(knowledge approach to sustainable agriculture), za kluczowy czynnik determinujący praktyczne 
możliwości realizacji koncepcji trwałego rozwoju w rolnictwie należy przyjąć wiedzę rolnika 
[Carreón i in. 2011]. W myśl tego podejścia jedynie rolnik rozumiejący relacje między trzema 
wymiarami trwałości (środowiskowym, ekonomicznym i społecznym) może podejmować racjo-
nalne decyzje z punktu widzenia trwałego rozwoju. Dostępne wyniki stosunkowo nielicznych 
badań wskazują, że rolnicy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w niewielkim stopniu 
rozumieją ideę trwałego (zrównoważonego) rozwoju i wynikające z niej zadania w zakresie 
poszanowania i ochrony środowiska [Wielogórska i in. 2011, Majewski 2008, Scherr, McNeely 
2008]. W kontekście powyższych ustaleń jako podstawowy cel opracowania przyjęto określenie 
percepcji wybranych problemów środowiska naturalnego, istotnych z punktu widzenia rolnictwa 
w wytypowanej grupie rolników. 

Materiał i metodyka badań
Badaniami objęto grupę 63 rolników uczestniczących w dostarczaniu danych rachunko-

wych do systemu FADN z terenu województw warmińsko�mazurskiego, wielkopolskiego, 
dolnośląskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. Wykorzystane w badaniu dane stanowią 
część materiałów zebranych w ramach realizacji projektu NCN1 i obejmują m.in. informacje 
pozyskane w ramach badań pilotażowych. Ze względu na przyjęte przy wyborze obiektów 
badawczych kryterium obecności w polu obserwacji FADN2, wszystkie gospodarstwa objęte 
badaniem miały charakter towarowy. Badania przeprowadzono wiosną 2017 roku. Dane zebrane 
zostały przez doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, którzy zajmują się 
gromadzeniem materiałów na potrzeby systemu FADN. Dane wykorzystane w pracy zebrane 
zostały przy zastosowaniu kwestionariusza wywiadu.

Wyniki
Jednym z kluczowych wyzwań, przed jakimi staje współczesne rolnictwo, jest adaptacja 

do zachodzących zmian klimatycznych. Zmiana warunków prowadzenia produkcji rolniczej, 
przejawiająca się m.in. takimi zjawiskami, jak przesunięcie okresu wegetacji, wzrost przeciętnej 
temperatury, zmiany w ilości i częstotliwości opadów czy pojawianie się nowych grup szkodników 
[Olesen i in. 2011, Matyka i in. 2014], wymagać będą od rolników dostosowań w stosowanych 
praktykach produkcyjnych [Kundzewicz, Kozyra 2011]. Pierwszym i niezbędnym krokiem w 
tym procesie jest zwiększenie świadomości samych rolników w zakresie omawianych zjawisk. Z 
przeprowadzonej analizy wynika, że zdecydowana większość badanych rolników ma świadomość 
zmian zachodzących w klimacie (ponad 90%), z czego ponad 80% oceniło je wyraźnie negatywie 
(tab. 1). Jedynie niespełna 10% badanych nie dostrzegało żadnych zmian klimatu, a 10% oce-
niało je w sposób pozytywny. Najczęściej dostrzeganą przez rolników zmianą klimatyczną było 
zmniejszenie opadów w okresie zimowym (66% badanych) oraz wyższe temperatury zimą (52%) 
i latem (48%). Natomiast najrzadziej wskazywano pojawianie się nowych gatunków szkodników 
i chorób, co jednak stoi w sprzeczności z wiedzą dostępną na ten temat [Matyka i in. 2014].

Ze względu na to, że rolnictwo korzystając z zasobów przyrody, wpływa jednocześnie na 
jej stan, w przeprowadzonym badaniu zapytano rolników o ich ocenę oddziaływania produkcji 
1 Projekt Narodowego Centrum Nauki nr 2015/19/B/HS4/02273 pt. Pomiar i ocena ekonomicznej efektywności 

gospodarstw rolnych zróżnicowanych poziomem zgodności z paradygmatem Trwałego Rozwoju z zastosowaniem 
zmodyfikowanej metody DEA (Data Envelopment Analysis).

2 W polu obserwacji systemu FADN znajdują się gospodarstwa towarowe, które wytwarzają około 90% wartości 
standardowej produkcji w danym regionie lub kraju.
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rolniczej na wybrane elementy środowiska. Przeciętne oceny różniły się w zależności od oce-
nianego elementu środowiska. Największy negatywny wpływ, zdaniem badanych rolników, pro-
dukcja rolna wywiera na stan gleb (przeciętna ocena –0,9 w skali od –5 do +5). Na taki kierunek 
oddziaływania wskazywało nieco ponad 52% badanych. Znacznie rzadziej negatywny wpływ 
rolnictwa był postrzegany przez badanych w odniesieniu do takich elementów środowiska, jak 
woda czy powietrze. Większość badanych rolników nie dostrzegała żadnej zależności między 
rolnictwem a zmianami klimatycznymi (57,1% badanych). Ponad połowa rolników wskazy-
wała zaś na wyraźnie pozytywny wpływ rolnictwa na krajobraz (81% przy przeciętnej ocenie 
na poziomie 3,15 w skali od –5 do +5) oraz bioróżnorodność (ponad 52% badanych). Ostatni 
z przywołanych wyników sugeruje niezrozumienie przez rolników kierunku oddziaływania 
produkcji rolnej na środowisko, gdyż działalność rolnicza prowadzi raczej do ograniczania 
różnorodności biologicznej [Scherr, McNeely 2008]. Ogólnie przedstawione wyniki sugerują, że 
rolnicy nie postrzegają działalności rolniczej jako czynnika istotnie obciążającego środowisko.

Przedstawiona w tabeli 2 ocena wpływu produkcji rolniczej na środowisko naturalne w 
niektórych tylko aspektach korespondowała z postrzeganiem przez rolników aktualnego sta-
nu przyrody (tab. 3). Przeciętnie stan środowiska w okolicy zamieszkiwania badanych osób 
oceniony został na 4,3 w skali od 0 do 6 (0 – bardzo słabo, 6 – bardzo dobrze). Najsłabiej 
ocenionym elementem środowiska była bioróżnorodność w zakresie naturalnie rosnących 
roślin, a najlepiej krajobraz. Warto zwrócić uwagę, że pomimo przeciętnie pozytywnych ocen 
dla obecnego stanu różnych elementów środowiska, znaczna część badanych wskazywała na 
negatywne tendencje w tym zakresie. Wyjątek stanowił jedynie krajobraz, w którym ponad 
połowa badanych dostrzegała pozytywne zmiany.

Ponieważ wiedza stanowi podstawowy warunek skutecznej realizacji koncepcji trwałego 
(zrównoważonego) rozwoju, w przeprowadzonych badaniach poddano weryfikacji znajomość 

Tabela 1. Percepcja zmian klimatu wśród badanych rolników
Table 1. Perception of climate change among interviewed farmers

Postrzeganie charakteru zmian/
Perception of the direction of change 
na gorsze/for worse

Zmiany klimatu [% respondentów]/
Climate change [% respondents]

na lepsze/
for better

na lepsze/
for better

brak zmian/
no changes

81,0 9,5 9,5
Przeciętna ocena zmian klimatu (w skali od –5 wyraźnie na gorsze, 
do +5 wyraźnie na lepsze/The average assessment of climate 
change (scale from –5 clearly worse, up to +5 clearly  better

�1,86

Przejawy 
zmian klimatu 
dostrzegane 
przez rolników 
[% 
respondentów]/
Symptoms of 
climate change 
observed 
by farmers 
[% of 
respondents]

wyższa temperatura latem/
higher temperature – summer 48

wyższa temperatura zimą/
higher temperature – winter 52

mniej opadów zimą/less rainfall – winter 62
mniej opadów latem/less rainfall – summer 33
częstsze burze/huragany/more frequent 
thunderstorms/hurricanes 33

nowe gatunki szkodników/chorób roślin/
new pest species/plant diseases 29

częstsze przymrozki/more frequent spring frosts 33
wydłużenie okresu wegetacji/
extend of the vegetation period 33

Źródło: badania własne 
Source: own research
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przez rolników pojęcia trwałego/zrównoważonego rolnictwa. Ogółem, ponad 60% badanych 
zadeklarowało, że zetknęło się z pojęciem zrównoważonego/trwałego rolnictwa, 14% bada-
nych stwierdziło, że nigdy o takim rolnictwie nie słyszało, a blisko 1/4 badanych nie potrafiła 
w tej kwestii złożyć jednoznacznej deklaracji. Wśród rolników, którzy twierdzili, że znają 
pojęcie trwałego/zrównoważonego rolnictwa prawie 77% wskazało, że oznacza ono „system 
gospodarowania, w którym należy uwzględniać zarówno cele ekonomiczne, jak i środowisko-
we i społeczne”, co należy uznać za optymistyczny wynik. Jednocześnie 46% spośród osób 
deklarujących znajomość zasad trwałego rolnictwa utożsamiało tę koncepcję z „prowadzeniem 
działalności w taki sposób, aby zachować przyrodę w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń”, co 
również wskazuje na wysoki poziom świadomości badanych rolników w omawianym zakresie. 

Tabela 2. Ocena oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko naturalne
Table 2. Assessment of the impact of agricultural production on the natural environment

Element środowiska/
Component of the natural 
environment

Średnia ocena w skali 
od –5 (bardzo słabo) do 
5 (bardzo dobrze)/The 
average assessment on 
the scale from –5 (very 
poor) to +5 (very good)

Udział ocen/Share of ratings [%]

pozytywnych/
positive

negatywnych/
negative

neutralnych/
neutral

Czystość wód/Quality of water 0,15 19,0 33,3 33,3
Jakość powietrza/Quality of air 0,05 23,8 19,0 19,0
Bioróżnorodność/Biodiversity 1,05 52,4 23,8 23,8
Krajobraz/Landscape 3,15 81,0 4,8 4,8
Zmiany klimatu/Climate changes –0,50 14,3 23,8 57,1
Stan gleb/Quality of soil –0,89 33,3 52,4 23,8

Źródło: badania własne 
Source: own research

Tabela 3. Ocena wybranych elementów stanu środowiska w okolicy zamieszkania badanych rolników
Table 3. Assessment of selected components of the natural environment in the area of residence of the 
interviewed farmers

Element środowiska/Component of 
the environment

Ocena stanu 
środowiska/
Assessment 

of the 
environment*

Ocena zmian 
w środowisku/ 
Assessment of 
changes in the 
environment** 

Udział ocen/Share of 
ratings[%]

pozytyw�
nych/

positive

negatyw�
nych/

negative

neutral�
nych/

neutral
Ogólnie środowisko naturalne/Natural 
enviroment in general 4,3 0,30 25 40 35

Czystość wód w zbiornikach wodnych/
Purity of waters in water bodies 3,7 –0,15 25 65 10

Jakość powietrza/Quality of air 4,0 –0,05 25 45 30
Bioróżnorodność w zakresie dzikich 
zwierząt/Biodiversity in wildlife 3,7 0,45 30 45 25

Bioróżnorodność w zakresie naturalnie 
rosnących roślin/Biodiversity of flora 3,6 –0,05 25 45 30

Krajobraz/Landscape 4,4 1,55 55 25 20
* skala 0 – bardzo słabo, 6 – bardzo dobrze/scale 0 – very poor, 6 – very good, ** skala od –5 – bardzo 
negatywne, do +5 – bardzo pozytywne/ (scale from –5 – very negative) to +5 – very positive
Źródło: badania własne 
Source: own research
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W ocenie wyników warto jednak mieć na uwadze, że badane gospodarstwa (objęte obserwacją 
FADN) mają charakter towarowy, co może przekładać się na większą świadomość rolników 
niż ogółem w gospodarstwach w Polsce. Prawie 8% badanych trwałe/zrównoważone rolnictwo 
utożsamiało z „przedkładaniem celów ekologicznych nad ekonomiczne”. Dla takiego samego 
odsetka badanych trwałe/zrównoważone rolnictwo stanowiło synonim rolnictwa ekologicznego. 

Podsumowanie 
Prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z filozofią trwałego rozwoju stanowi współcześnie 

jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi rolnictwo. Konieczność przełożenia zasad tej 
filozofii na praktyczną działalność powszechnie postrzegana jest jako sposób na ograniczenie 
negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko naturalne, przy jednoczesnym za-
chowaniu możliwości realizacji celów ekonomicznych i społecznych. Niezbędnym elementem 
w tym procesie wydaje się wiedza rolników i właściwy sposób postrzegania relacji między 
środowiskiem a człowiekiem i społeczeństwem.  

Przeprowadzona analiza wskazuje, że badani rolnicy dostrzegają negatywne zmiany zacho-
dzące w środowisku naturalnym (na terenach na których zamieszkują), ale jednocześnie nie wiążą 
ich z działalnością rolniczą. Ogólnie świadomość środowiskową badanej grupy rolników można 
ocenić jako wysoką (na co wskazuje chociażby duży odsetek osób poprawnie wybierających 
definicję trwałego lub zrównoważonego rolnictwa), chociaż istotnym problemem pozostaje 
niska percepcja relacji między rolnictwem na środowiskiem naturalnym. 
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Summary
In the paper the farmers’ opinions about the problems of natural environment protection has been 

discussed from the point of view of sustainable development. The analyses revealed that in general farmers 
were aware of negative changes ongoing in the natural environment, however they don’t link them with 
the negative consequences of agricultural production. Over a half of the respondents declared knowledge 
of the concept of sustainable agriculture - many of them correctly identified the fundamental principles 
of this concept as well.
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