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KRAJOBRAZY ROLNICZE W KONCEPCJI TRWAŁEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTW 

Agricultural landscapes  in sustainable development concept 
 

Koncepcja krajobrazu jako systemu wzajemnych interakcji procesów przyrodniczych i 

społeczno-gospodarczych określających jego strukturę stała się ostatnio ważną składową 

doktryny trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczeństw proponowanej przez polityków 

(konferencja w Rio de Janerio, szereg opracowań i uchwał Unii Europejskiej i OECD). Ta 

sytuacja stała się istotnym bodźcem zarówno teoretycznym (systemowe analizy i tworzenie 

modeli pozwalających prognozować skutki oddziaływań ludzi na krajobrazy) oraz 

finansowym (np. środki finansowe VI Programu Ramowego UE) dla integracji badań 

ekologicznych i geograficznych z analizami ekonomicznymi i społecznymi, ochroną przyrody, 

planowaniem przestrzennym. Np. stało się możliwe prognozowanie efektów środowiskowych 

i ochronnych żywych zasobów przyrody uwarunkowanych zmianami struktury krajobrazu 

wywołanymi przez różne tendencje rozwoju gospodarstw rolnych określone przez warunki 

ekonomiczne (np. Zander, Kächele 1999). Badania krajobrazów nabrały znacznego 

przyśpieszenia pod wpływem koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju. Analizy 

wielofunkcyjności krajobrazów, propozycje indykatorów pozwalających na monitorowanie 

zmian właściwości krajobrazów, podjęte próby oceny ekonomicznego znaczenia tz. dóbr 

wolnych i poza produkcyjnych funkcji przyrody, opracowywanie metod oceniających 

skuteczność zaleceń dotyczących kształtowania krajobrazów, stanowią istotny krok w 

kierunku całościowych (systemowych) analiz istotnie rozszerzających osiągnięcia ekologii 

czy geografii. Działania te stymulowane są przez przyjętą w 2001 r. strategię Unii 

Europejskiej zatytułowaną „Trwały rozwój Europy do lepszego świata” (COM 2001, 264 final) 

rekomendującej silne zaangażowanie nauki na rzecz zarówno teoretycznych analiz jak i 

metod realizacji tej koncepcji. 

 Ważnym wydarzeniem dla określenia znaczącej roli krajobrazu dla zachowania 

różnorodności biologicznej były uchwały Konwencji Paryskiej (2002) na temat „ Ochrony i 

trwałego użytkowania biologicznej i krajobrazowej różnorodności w nawiązaniu do polityk i 

praktyk rolniczych” (STRA-CO/AGRI 2001, 11 rev 3). W dokumencie tym uznano, że: a) 
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krajobraz rolniczy zajmujący największy obszar Europy ma bardzo duże znaczenie dla 

ochrony różnorodności biologicznej; b) należy podjąć działania mające na celu trwałe i 

zrównoważone wykorzystywanie zasobów biologicznej różnorodności na obszarach 

wiejskich; c) programy rolno-środowiskowe U.E. powinny być wykorzystane do ochrony 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej znajdujących się poza terenami terytorialnej 

ochrony; d) kraje przystępujące do Unii Europejskiej powinny ochraniać krajobrazy i 

różnorodność biologiczną stosując instrumenty prawno-finansowe U.E.; e) należy rozpoznać 

tereny rolnicze na których kształtowanie siedlisk zapewni znaczący wzrost różnorodności 

biologicznej. W dokumencie powyższym rozwinięto lansowany przez U.E. w 1995 r. program 

ukierunkowany na ochronę przyrody poza terenami chronionymi (ENCY), który wobec braku 

odpowiedniej wiedzy na temat przyrodniczych podstaw funkcjonowania krajobrazów nie 

doprowadził do znaczących rezultatów. Brak znajomości ekologicznych zasad 

funkcjonowania krajobrazów stanowi również istotną przeszkodę dla działań ochronnych na 

terenie parków krajobrazowych w Polsce. Jak wykazały badania w 2000 r., aż 68% dyrekcji 

parków nie opracowało planów ochrony (Ryszkowski i Karg 2001) nie tylko na skutek braku 

środków finansowych, ale również z powodu braku wzorców opartych na współczesnych 

osiągnięciach badań funkcjonalnych krajobrazów. 

 Rozpoznanie procesów przepływu energii i obiegu materii w ekosystemach i 

krajobrazach wraz z poznawaniem mechanizmów ich kontroli otworzyło nowe perspektywy 

dla inżynierii ekologicznej wskazującej na sposoby kształtowania obiegu wody, ograniczania 

jej zanieczyszczeń, korzystnych dla gospodarki rolniczej modyfikacji mikroklimatu, ochrony 

żywych zasobów przyrody poprzez manipulacje strukturą krajobrazu. Dało to podstawy 

między innymi do wypracowywania nowych technologii produkcji rolniczej sprzyjającej 

ochronie środowiska. Wykorzystując wiedzę na temat tych podstawowych przyrodniczych 

procesów określających funkcjonowanie krajobrazów tworzone są indykatory przemian 

krajobrazów, czy też otwierają się nowe możliwości integracji analiz ekonomicznych i 

ekologicznych poprzez oceny energetyki zachodzących procesów. Konserwatorski sposób 

ochrony przyrody polegający na większej lub mniejszej izolacji obiektów chronionych od 

działalności ludzi zostaje zastępowany przez aktywne kształtowanie środowiska, co pozwala 

na uzyskiwanie optymalizacji działań gospodarczych z ochronnymi. Tak np. kształtowanie 

zróżnicowanej struktury krajobrazu wpływa na następujące procesy mające duże znaczenie 

dla funkcjonowania obszarów wiejskich: 

1. Modyfikacje bilansu wodnego zlewni poprzez: 

• zmiany intensywności ewapotranspiracji (30-40%) 

• ograniczenie powierzchniowego odpływu wody ze zlewni 

• spłaszczenie fali powodziowej itd. 
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2. Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych generowanych przez rolnictwo poprzez: 

• ograniczenie zanieczyszczeń wody gruntowej i powierzchniowej, np. w przypadku 

azotanów od 60 do 90%, co przeciwdziała eutrofizacji zbiorników wodnych 

• zmniejszenie intensywności erozji wodnej i wietrznej. 

3. Ograniczenie amplitud różnych charakterystyk mikroklimatycznych zlewni. 

4. Modyfikacje efektów wywołanych przez „Efekt szklarniowy”. 

5. Przeciwdziałanie ubożeniu biologicznych zasobów na obszarach wiejskich. Półnaturalne 

siedliska utrzymywane w krajobrazie rolniczym stanowią ostoje dla wielu roślin i zwierząt. 

Tak np. w zróżnicowanym krajobrazie rolniczym okolic Turwi, Wielkopolska, stwierdzono 

przeszło 800 gatunków roślin naczyniowych, co jest wielkością porównywalną do liczby 

roślin niektórych parków narodowych. 

Wykorzystanie wymienionych efektów zróżnicowania struktury krajobrazu rolniczego 

pozwala na prowadzenie względnie intensywnej gospodarki rolnej stosującej  np. nawozy 

mineralne, pestycydy, bez wywoływania zagrożeń środowiska. Stwarza to warunki dla 

utrzymania towarowej gospodarki rolnej minimalizującej zagrożenia środowiska, co jest 

sprawdzane na terenie parku krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego, gdzie 

zlokalizowane są badania pozwalające na wypracowanie zasad trwałego i zrównoważonego 

rolnictwa prowadzone przez Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. 

 

 

 


