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Przedmowa

Unia Europejska traktuje globalne ocieple-
nie jako kwestię priorytetową, dlatego do-
kładamy starań, aby zredukować poziom 
emisji gazów cieplarnianych w Europie 
i wspierać inne kraje w osiąganiu tego celu. 

Brutalna rzeczywistość wygląda tak, 
że musimy przygotować się do życia w in-
nym niż dotąd świecie: znaczna część 
zmian klimatu ma charakter nieodwra-
calny, nawet przy założeniu, że spełni 
się najbardziej optymistyczny scenariusz. 
Przygotowanie się na globalne ocieplenie 
zgodnie z przyjętą przez UE strategią ada-
ptacji do zmian klimatu jest więc koniecz-
nością.

Program LIFE zapewnia wsparcie dla wie-
lu doskonałych projektów, których celem 
jest testowanie i wdrażanie innowacyjnych 
sposobów adaptacji Europy do zmian kli-
matu. W niniejszym opracowaniu przed-
stawiono szereg projektów ukierunkowa-
nych na obszary rolnictwa i leśnictwa.

Życzymy przyjemnej i inspirującej lektury!

Yvon Slingenberg
Dyrektor, Stosunki Międzynarodowe, 

Uwzględnianie Kwestii Klimatu 
i Koordynacja Polityki, Dyrekcja Generalna 

ds. Działań na Rzecz Klimatu, 
 Komisja Europejska

Zmiany klimatu i utrata różnorodności bio-
logicznej to nierozłącznie ze sobą zwią-
zane zagrożenia dla zrównoważonego 
rozwoju, które należy rozpatrywać łącznie.
Z jednej strony, zmiany klimatu mają duży 
wpływ na różnorodność biologiczną z nie-
korzystnym skutkiem dla dobrostanu ludzi 
i długoterminowej stabilności ekosyste-
mów. Z drugiej strony, konserwacja i odbu-
dowa różnorodności biologicznej i zrówno-
ważone czerpanie korzyści z ekosystemów 
przyczyniają się do łagodzenia zmian kli-
matu, lepszego do nich przystosowania 
oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia 
katastrof. Działania na rzecz ochrony róż-
norodności biologicznej zwiększają więc 
naszą odporność i ograniczają podatność 
na zagrożenia zarówno ludzi jak i ekosys-
temów, od których jesteśmy zależni.
Projekty realizowane w ramach programu 
LIFE, prezentowane w niniejszej publikacji, 
pokazują, w jaki sposób walka z degrada-
cją przyrody i destabilizacją ekosystemu 
przyczynia się do rozwiązywania proble-
mów związanych z klimatem, zapewniając 
zrównoważony rozwój poprzez przeciw-
działanie kryzysowi ekologicznemu. Może 
wydawać się, że projekty te są zaledwie 
kroplą w morzu potrzeb, należy jednak 
traktować je jako wzorce, które mogą stać 
się katalizatorem wspólnego działania 
na szerszą skalę.

Humberto Delgado Rosa
Dyrektor Wydziału ds. Kapitału 

Naturalnego, Dyrekcja Generalna 
ds. Środowiska , Komisja Europejska

Zmiany klimatu już dziś wpływają na rol-
nictwo i leśnictwo w UE. Opracowanie ca-
łościowej strategii działania w związku ze 
zmianami klimatu ma kluczowe znaczenie 
dla zachowania odporności i konkurencyj-
ności unijnego rolnictwa i leśnictwa, aby 
mogły one pozostać dostawcami wysokiej 
jakości produktów spożywczych, zrów-
noważonych i przyjaznych dla klimatu 
surowców i wyrobów, jak również usług 
środowiskowych i krajobrazowych, a także 
przyczyniać się do zrównoważonego rozwo-
ju obszarów wiejskich.
Adaptacja to długofalowy proces, który 
należy wdrażać na podstawie nieustan-
nie doskonalonej wiedzy i doświadczenia 
praktycznego. Istotne jest, aby w trakcie 
tego procesu społeczności rolników i leśni-
ków pozostawały zaangażowane w debatę 
na temat potrzeb w zakresie adaptacji oraz 
dzieliły się dobrymi praktykami, ponieważ 
zmiany na poziomie działalności rolnej 
i leśnej są kluczowymi elementami działań 
przystosowawczych.
Projekty LIFE zaprezentowane w  niniejszej 
publikacji, stanowią znakomite uzupełnie-
nie działań wdrożonych w ramach wspól-
nej polityki rolnej oraz programu Horyzont 
2020, w szczególności poprzez budowa-
nie dobrych praktyk wspólnie z rolnikami 
i leśnikami, demonstrowanie rozwiązań 
indywidualnych, zwiększanie świadomości 
i stymulowanie działań, których celem bę-
dzie wdrożenie stosownych środków i me-
tod na szerszą skalę.

Pierre Bascou
Dyrektor ds. Stabilności i Wsparcia 

Dochodów, Dyrekcja Generalna 
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, Komisja Europejska
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Komisja Europejska dziękuje za wkład beneficjentom programu LIFE

ROLNICTWO
LIFE VinEcoS
Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH - Hochschule 
Anhalt -Jena-Geos-Ingenieurbüro GmbH 
-Landesweingut Kloster Pforta GmbH 

LIFE BIODELEAR 
Hellenic Agricultural Organization DEMETER - 
AUTH(Aristotle University of Thessaloniki) -BPI(Benaki 
Phytopathological Institute) -UTH(University of 
Thessaly – Research Committee) 

LIFE+ IRRIMAN
UNIVERSIDAD POLITCNICA DE CARTAGENA - 
CARM(Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia) -CEBAS-CSIC(Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
-CRGC(Comunidad Regantes Genil Cabra. Colectividad 
Santaella) -FENACORE(FEDERACION NACIONAL 
DE COMUNIDADES DE REGANTES DE ESPAÑA) 
-UCO(Universidad de Córdoba) 

LIFE RESILIENCE 
Gálvez Productos Agroquímicos, S.L - Agrifood Sector 
Communication S.L. -AGRODRONE S.L. -Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores -CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE - Istituto per la Valorizzazione del 
Legno e delle Specie Arboree -NUTRIPRADO LDA. 
-SOCIEDADE AGRICOLA HERDADE DO CHARQUEIRAO 
LDA -SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI FONTANA - S.S. 
-Universidad de Córdoba 

oLIVE-CLIMA
Development Agency of Eastern Thessaloniki’s 
Local Authorities, ANATOLIKI SA - Agriculture Press 
Publishing Company (AGROTYPOS) S.A., Amaroussion 
-Dipartimento Di Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali 
e dell’Ambiente, Potenza -National Agricultural 
Research Foundation-Institute of Olive Tree, Subtropical 
Crops and Viticulture (IOTSCV), Crete -National 
Agricultural Research Foundation-Soil and Water 
Resources Institute - Department of Soil Science of 
Athens (SWRI/DSSA) -National Agricultural Research 
Foundation-Soil and Water Resources Institute (SWRI), 
Thessaloniki -NILEAS-Agricultural Cooperative for 
Standardized Products-Nestor Messinia -RodaxAgro Ltd 
Environment & Quality, Athens -Union of Agricultural 
Cooperatives of Mirabello, Crete -Union of Agricultural 
Cooperatives of Peza, Crete 

LIFE TERRACESCAPE
UNIVERSITY OF THE AEGEAN - RESEARCH UNIT - Green 
Fund -Hellenic Agricultural Organisation - DEMETER 
-Municipality of Andros -National Observatory 
of Athens -Research Committee – National and 
Kapodistrian University of Athens 

LIFE The Green Link
CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA Y 
APLICACIONES FORESTALES - Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas - Centro de 
Investigaciones sobre Desertificación -Biopoplar S.r.l. 
-Cabildo de Gran Canaria -CENTRE FOR RESEARCH 
& TECHNOLOGY HELLAS -Gestión y Planeamiento 
Territorial y Medioambiental, S.A. -Land Life Company 
BV -Universidad de Almería – Centro Andaluz para la 
Evaluación y Seguimiento del Cambio Global -Van Leijen 
S.r.l. -VOLTERRA ECOSYSTEMS SL 

LIFE DÉSADAPTER
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
- Associaçao de Defesa do Patrimonio de Mértola 
-Ayuntamiento de Hoyos -Ayuntamiento de Valverde 
del Fresno -CONSORZIO SICILIANO LEGALLINEFELICI 
-FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE 
LISBOA -Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
Universidade Nova de Lisboa -Forestry Service Group 
BV -FREGUESIA DE CABEÇA GORDA -Municipality of 
Lampedusa e Linosa -Município de Serpa -REAM SRL 
-SOCIEDADE AGRÍCOLA DA SOBREIRA, LDA -Sociedade 
Agrícola Vargas Madeira, Lda -Societa Agricola Franco 
Turco -TerraSIG Lda. -UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
-Università degli Studi di Palermo -Viveros Forestalis 
La Dehesa SL 

LIFE AgroClimaWater
Spyridis A. - Koutalou V. G.P. HYETOS - AFI(Assofruit 
Italia Società Cooperativa Agricola) -IOTSP(HELLENIC 
AGRICULTURAL ORGANIZATION “DEMETER”/
Directorate General of Agricultural Research/ 
Institute for Olive Tree, Subtropical Plants and 
Viticulture) -K.E.DH.P(Platanias Municipality 
Development Enterprise) -LRI(HELLENIC 

AGRICULTURAL ORGANIZATION “DEMETER” /
Directorate General of Agricultural Research/ Soil and 
Water Resources Institute) -Mirabello(Agricultural 
Cooperative Partnership Mirabello Union S.A.) 
-RodaxAgro(RodaxAgro Ltd Environment & Quality) 
-UNIBAS(University of Basilicata – Dipartimento delle 
Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, 
Ambiente, Patrimoni Culturali) 

Adapt2Change
Technological Education Institute (TEI) of Thessaly – 
Greece - National and Capodistrian University of Athens 
(EKPA) -The Agricultural Research Institute (ARI) -The 
KEK EUROPLIROFORISSI S.A. -The TEI of Piraeus (TEIP) 

LIFE ADAPT2CLIMA
NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS - ARI(Agricultural 
Research Institute) -CRETE(Region of Crete) 
-IBIMET(National Research Council, Institute of 
Biometeorology) -NTUA(National Technical University 
of Athens) -SICILY(Regione Siciliana - Assessorato 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea) 

sigAGROasesor
Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras 
Agroalimentarias S.A. (INTIA) - Agencia Estatal de 
Meteorología -Fundació Mas Badia -Instituto de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica -Instituto Técnico 
Agronómico Provincial -Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario-S.A.-NEIKER -Trabajos Catastrales S.A. 

LIFE AGRI ADAPT
Bodensee-Stiftung - Internationale Stiftung für Natur 
und Kultur - EESTI MAAULIKOOL / Estonian University of 
Life Sciences -Fundación Global Nature -SOLAGRO 

PTD LIFE
CAVEB - AGROBIO PC(AGROBIO Poitou Charentes) 
-CIRAD(Centre de Coopération International en 
Recherche Agronomique pour le Développement) 
-FRCIVAM PC(Fédération Régionale des Centres d’Ini-
tiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural du 
Poitou Charentes) -INRA(Institut National de Recherche 
Agronomique) -SMAEG(Syndicat Mixte d’Action pour 
l’Expansion de la Gâtine) -UMR6553UR1(CNRS EcoBio 
Rennes 1) 

SOLMACC Life
International Federation of Organic Agriculture 
Movements Regional EU Group - Associazione Italiana 
per l’Agricoltura Biologica -Bioland Beratung GmbH 
-Ekologiska Lantbrukarna/Swedish Ecological Farmers 
Association -Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau Deutschland e.V. 

LIFE PASTORALP
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE - Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e 
Forestali - UNIFI DAGR - Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente, Valle d'Aosta - Institut Agricole Régional - 
National Center for Scientific Research - Institut 
National de la Recherche Agronomique - National 
Research Institute of Science and Technology for 
Environment and Agriculture – Parc National des 
Écrins - Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 

LIFE HelpSoil
Regione Lombardia - DG Agricoltura - Centro Ricerche 
Produzioni Animali-CRPA S.p.A. -ERSAF -Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia–Direzione centrale 
risorse rurali, agroalimentari e forestali -Regione 
del Veneto-Direzione Agroambiente-Regione Emilia 
Romagna-DG Agricoltura, Economia Ittica, Attività 
Faunistico-Venatorie -Regione Piemonte-DG Agricoltura 
-Veneto Agricoltura 

LIFE Viva Grass
Public institution Baltic Environmental Forum Lithuania 
- 01 BEF LV(Public institution Baltic Environmental 
Forum - Latvia) -02 LU GZZF(University of Latvia) -03 
Ciesis(Municipality of Ciesis) -04 Sovites(SOVITES Farm) 
-05 OtrMaj(Otras Majas) -06 BEF EE(Private institution 
Baltic Environmental Forum-Estonia) -07 EMU(Estonian 
University of Life Sciences) -08 Lumanda(Municipality 
of Lumanda) -09 Kurese(Farm Kurese Urmas Vahur FIE 
(self-employed entrepreneur)) -10 PVRPD(Pavilniai and 
Verkiai Regional Park Directorate) -11 Dubysa(Directorate 
of Dubysa Regional Park) -12 Silute(Silute District 
Municipality) -13 Hnit(JSC Hnit-Baltic) -14 IES(Institute 
for Environmental Solutions) 

LEŚNICTWO
LIFE+ DEMORGEST
CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL (CPF)

ArcFUEL
EPSILON International, SA - Algosystems SA 
-Aristotelion University Thessaloniki -Associação para 
o Desenvolvimento da AerodinâmicaIndustrial -EPSILON 
Italia slr -GMV Aerospace & Defence SA 

LIFE+ ForBioSensing PL
Instytut Badawczy Leśnictwa

LIFE AFORCLIMATE
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - Compagnia delle Foreste s.r.l. 
-D.R.E.AM. Italia società cooperativa agricolo forestale 
-Regione Molise -REGIONE SICILIANA - Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e della 
Pesca Mediterranea -Unione Montana dei Comuni del 
Mugello -Università degli Studi del Molise -Università di 
Palermo - Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali 

LIFE-KEDROS
Department of Forests, Ministry of Agriculture, Rural 
Development and Environment Cyprus - Cyprus Forest 
Association -Frederick University 

LIFE Ausseerland
Österreichische Bundesforste AG - Gemeinde Grundlsee 
-Gemeine Altaussee -Government of Styria, Dep. 14 
– Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit 
-Wildbach- und Lawinenverbauung 

LIFE ADAPTAMED
Consejera de Medio Ambiente y Ordenacin del 
Territorio - AMAyA(Agencia de Medio Ambiente y 
Agua) -CSIC(Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) -PC(Consorcio Parque de las 
Ciencias) -UAL-CAESCG(Universidad de Almería - Centro 
Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio 
Global) -UGR-IISTA(Universidad de Granada) -UICN-
MED(Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN) 

LIFE FORECCAsT
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc - Alliance Forêts 
Bois - AGENCE - FORESTARN -Centre National de la 
Propriété Forestière 

LIFE MixForChange
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - Associació 
de Propietaris del Montnegre Corredor -Associació de 
Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-Collsacabra 
-Centre de la Propietat Forestal 

OPERATION CO2
Universidad de Valladolid - Alternativas Ecológicas 
Edena S.L.U. -Beral Ingeniería S.L. -Forestry Service 
Group -Fundació Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa 
-Fundación General de la Universidad de Valladolid 
-Plant Health Care, United Kingdom-Transfer Latin 
Business Consultancy S.L. -Viveros Fuenteamarga S.L. 

Farm LIFE
Stichting Van Hall Larenstein - Boefkik BV -Bosboom 
B.V. -Flanders Research Institute for Agriculture, 
Fisheries and Food (ILVO) -Horst Beheer BV -Stichting 
Landgoed De Koekoek -Wendeland B.V. 

LIFE MOTTLES
Consiglio Nazionale delle Ricerche - ACRI-HE -Council 
for Agricultural Research and Economics - Soil-Plant 
System -Groupe International d’Etudes des Forêts 
Sud-européennes -Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” 
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Przedmowa  
Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Szanowni Państwo, 

wdrażanie Programu LIFE w Polsce trwa 
nieprzerwanie od 5 września 2008 roku, 
kiedy to Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej decy-
zją Ministra Środowiska został ustano-
wiony Krajowym Punktem Kontaktowym 
Programu LIFE. Od tego czasu NFOŚiGW 
co roku pomaga polskim beneficjentom 
w przygotowaniu ciekawych projektów, 
wprowadził też wyjątkowy na skalę euro-
pejską, system instytucjonalnego i finan-
sowego wsparcia projektów LIFE. 

 Artur Lorkowski

 

W bieżącym roku rozpoczyna się nowa 
perspektywa finansowa Unii Europejskiej 
na lata 2021-2027, w której budżet 
Programu LIFE wzrósł do 5,4 mld zł, a po-
moc unijna dla beneficjentów, w zależ-
ności od przedsięwzięcia, będzie wynosić 
od 60 do 95% kosztów kwalifikowanych. 
NFOŚiGW uruchomił mechanizm współ-
finansowania programu LIFE, dzięki 
któremu beneficjenci mogą realizować 
projekty, wnosząc jedynie 5% własnego 
wkładu finansowego. Na ten cel przezna-
czamy w ramach programu priorytetowego 
„Współfinansowanie programu LIFE” blisko 
413 mln złotych, które wydatkowane będą 
w latach 2021-2038. Ponadto w 2020 r. 
uruchomiliśmy „Inkubator wniosków LIFE”, 
wspierający wnioskodawców w przygoto-
waniu wniosku/projektu LIFE poprzez do-
finansowanie nawet do 80 tys. zł w formie 
ryczałtu. Nasze działania obejmują także 
m.in. promocję programu wśród potencjal-
nych beneficjentów, szkolenia dla wnio-
skodawców, bezpośrednią pomoc w przy-
gotowaniu wniosków oraz reprezentowanie 
Polski przed KE.
Pragnąc zapoznać polskich wnioskodawców 
z dotychczasowymi osiągnięciami progra-
mu LIFE, postanowiliśmy przetłumaczyć 

niniejszą publikację KE pt. „Ready, steady, 
green!”, która przedstawia najciekawsze 
projekty LIFE służące poprawie warunków 
w sektorze gospodarki rolnej i leśnej. 
Ufamy, że informacje zawarte w publikacji 
„Gotowi do biegu po zieleń!”, będą inspi-
racją do opracowania i wdrażania nowo-
czesnych rozwiązań zarządzania środo-
wiskiem rolnym i leśnym przez instytucje 
publiczne oraz organizacje pozarządowe. 
Innowacyjne i demonstracyjne projekty 
służące temu celowi mogą uzyskać dofi-
nansowanie Komisji Europejskiej w ramach 
Programu LIFE. Zachęcamy do lektury oraz 
do kontaktowania  się z Wydziałem LIFE, 
który wspiera polskie podmioty także wie-
dzą merytoryczną. Życzymy wielu cieka-
wych pomysłów i wytrwałości w pozyski-
waniu unijnych środków.

Artur Lorkowski
Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
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„Musimy inwestować w działania 
na rzecz walki ze zmianami klimatu. 
Musimy użyźniać glebę i zapobiegać 
erozji. Ograniczyliśmy orkę i całko-
wicie odeszliśmy od upraw ozimych. 
Wysiew poplonów to inne ważne 
narzędzie. Nasz sukces to poprawa 
środowiska w poszczególnych ob-
szarach, a szczególnie jakości gleby.”

„Młodzi rolnicy są świadomi ko-
nieczności ochrony środowiska jak 
również bieżących i przyszłych pro-
blemów zrównoważonego rozwoju 
środowiska i rolnictwa. Program 
LIFE zapewnia nieocenione wsparcie 
rolnikom, którzy chcieliby prowadzić 
działalność w sposób bardziej przy-
jazny środowisku i szukać rozwiązań 
dostosowanych do obszaru, w któ-
rym prowadzą działalność. Program 
zapewnia także możliwości współ-
pracy pomiędzy interesariuszami 
z różnych sektorów, których łączą 
podobne cele. Tego rodzaju pro-
gramy międzynarodowe stwarzają 
skuteczną platformę wymiany naj-
lepszych praktyk i osiągania rezul-
tatów podjętych działań na szczeblu 
unijnym.”

„sigAGROasesor to praktyczne na-
rzędzie, które pozwala mi realizo-
wać poszczególne etapy kampanii 
upraw w odpowiedniej kolejności, 
a na koniec przedstawić poradnik 
pokazujący dobre praktyki w moim 
gospodarstwie.” 

Opinie 
z sektora rolnictwa

Jannes Maes

Przewodniczący, Europejska 
Rada Młodych Rolników 

(CEJA)

Alexander Kern

rolnicy uczestniczący 
w działaniach pilotażowych 

w ramach projektu LIFE 
AGRI ADAPT

Luis Cabodevilla

rolnik korzystający 
z platformy w ramach 

projektu sigAGROasesor
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„Zmiany klimatu stanowią bezpre-
cedensowe wyzwanie dla lasów 
Europy. Program LIFE może zapew-
nić wsparcie w tym zakresie, umożli-
wiając naukę i wymianę wiedzy oraz 
doświadczeń: pomiędzy regionami 
i sektorami; pomiędzy obszarem 
nauki, polityki i praktyki; angażując 
w ten proces szerokie spektrum in-
teresariuszy i obywateli. ‘Prezentacja 
i zgłębianie wiedzy o lasach’ jako 
sieć funkcjonująca w wielu krajach 
mogłaby stać się ważnym krokiem 
ku współpracy wszystkich powiąza-
nych ze sobą obszarów społeczeń-
stwa na rzecz utrzymania odporności 
lasów europejskich, aby zapewnić, 
że będą one służyły społeczeństwu 
Europy również w niepewnej przy-
szłości.”

Aby zapewnić sukces adaptacyjnej 
gospodarki leśnej na szerszą skalę, 
UE musi uruchomić wspólne działa-
nie i konkretną pomoc finansową. 
Jednak skala problemów oraz nie-
zbędnych inwestycji bardzo często 
przekracza możliwości krajowych 
instytucji odpowiedzialnych za go-
spodarkę leśną. Dodatkowe instru-
menty wsparcia, w tym LIFE, mogą 
przyczynić się do wdrożenia narzędzi 
na wielką skalę, niezbędnych, aby 
przystosować lasy do zmian klimatu. 
Zwiększenie nacisku na powszechne 
działania profilaktyczne oraz solid-
ne przygotowanie to jedyny sposób, 
by zminimalizować wpływ destruk-
cyjnych zdarzeń.

7

Marcus Lindner

Główny naukowiec  
ds. nauk przyrodniczych, 

Program 
Odporność, EFI

Piotr Borkowski

Dyrektor Wykonawczy, 
Europejskie Stowarzyszenie 

Lasów Państwowych 
(EUSTAFOR)

Opinie  
z sektora leśnictwa

Georg Winkel

Szef Programu Odporność, 
Europejski Instytut Leśny 

(EFI)
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Rolnictwo i leśnictwo 
w Europie: czas przygotować się 
na zmiany klimatu

Rolnictwo i leśnictwo stały się polem bitwy w walce 
ze zmianami klimatu. Zmiany te mają niekorzystny wpływ 
na Europę, która reaguje, podejmując działania.
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• podnoszenie się poziomu 
mórz;

• zasolenie gruntów ornych 
i wód słodkich; oraz

• wysyp szkodników i chorób.

Leśnictwo także stoi przed po-
ważnymi wyzwaniami, zwią-
zanymi ze zmianami klimatu, 
w szczególności w związku 
z rosnącą częstotliwością 
i nasileniem susz, huraganów, 
pożarów i wysypu szkodników. 
Ryzyko pożaru lasu jest uza-
leżnione od wielu czynników, 
w tym warunków klimatycz-
nych, wegetacji, praktyk go-
spodarki leśnej, a także innych 
czynników społeczno-ekono-
micznych. Na południu Europy 
prognozuje się wydłużenie se-

na wszystkie regiony. Strategie 
rolne oraz zarządzania lasami 
oraz procesy gospodarki rolnej 
i leśnej należy modyfikować, 
stosując najlepsze dostępne 
praktyki, strategie i narzędzia, 
w tym instrumentyfinansowe.

Unia Europejska jest liderem 
walki ze zmianami klimatu 
i wdraża najbardziej zaawan-
sowane ustawodawstwo 
w zakresie klimatu, gospo-
darki energetycznej i ochro-
ny środowiska na świecie. UE 
przeznacza znaczne kwoty 
na działania na rzecz klima-
tu w ramach programu LIFE 
i innych instrumentów fi-
nansowych; wspiera ambitne 
porozumienia międzynarodo-
we, jak choćby Porozumienie 
Paryskie z 2015 r.; a także 
wprowadziła solidne ramy 
prawne i zestaw narzędzi, 
przeznaczonych do adaptacji 
do nieuchronnych, negatyw-
nych skutków jak i eliminowa-
nia przyczyn zmian klimatu.
Utworzenie programu LIFE 
zapewnia od lat środki finan-
sowe przeznaczone na wspie-
ranie projektów innowacyj-
nych, które mogą wpłynąć 
na politykę unijną oraz prak-
tyki na szczeblu europejskim, 
krajowymi lokalnym.

Rolnictwo, jako jeden z sek-
torów najbardziej podatnych 
na zmiany klimatu, stoi przed 
licznymi wyzwaniami: musimy 
zabezpieczyć produkcję żyw-
ności, paszy i drewna, przysto-
sowując się do niekorzystnych 
skutków zmian klimatu, takich, 
jak:

• wzrost temperatur;
• zwiększone wahania tempe-

ratur;
• zmiany nasilenia i częstotli-

wości opadów;
• zwiększona częstotliwość 

okresów suchej pogody i su-
szy;

• zwiększona liczba ekstre-
malnych zjawisk pogodo-
wych;

zonu występowania pożarów, 
a zasięg narażonych na nie te-
renów zwiększa się w kierunku 
północnym. Ponadto, w ostat-
nich latach zaobserwowano 
alarmujący wzrost występowa-
nia korników w lasach iglastych 
Europy. Należy spodziewać się, 
że w przyszłości, w wyniku 
zmian klimatu, wzrośnie zasięg, 
jak i siła skutków epidemii tych 
owadów.
Ryzyka związane z klimatem 
są zróżnicowane w poszcze-
gólnych regionach europejskich, 
przy czym najbardziej narażony 
jest obszar śródziemnomorski, 
jednak ryzyka te wpływają 
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LIFE i dostosowywanie się  
do zmian klimatu w rolnictwie 
i leśnictwie

około 864 mln EUR na dzia-
łania w zakresie łagodzenia 
zmian klimatu, jak i adaptacji 
do nich.
Projekty LIFE z obszaru rolnic-
twa i leśnictwa dotyczą sze-
rokiego spektrum istotnych 
kwestii, a adaptacja do zmian 
klimatu nabiera coraz większe-
go znaczenia w kontekście obu 
tych sektorów. 

Rolnictwo
Program LIFE wspiera rozwija-
nie najlepszych praktyk w rol-
nictwie, które przyczyniają się 
do zwiększania odporności 
na zmiany klimatu. Od 1992 r. 
zrealizowano 118 projektów, 

W ramach programu LIFE testuje się szereg środków 
przystosowawczych, które mają wspierać rolników i leśników 
w UE we wdrażaniu korzystnych dla klimatu metod produkcji.

Program LIFE wspiera działa-
nia na rzecz dostosowania rol-
nictwa i leśnictwa do wyzwań 
związanych ze zmianami klima-
tu od chwili jego uruchomienia 
w roku 1992. Nastąpił istotny 
wzrost liczby ważnych projek-
tów LIFE od czasu, gdy zmiany 
klimatu stały się wyodrębnio-
nym priorytetem w edycji pro-
gramu LIFE+ (2007-2013).

Uruchomienie w 2014 r. pod-
programu LIFE, dotyczące-
go działań na rzecz klimatu, 
dodatkowo wzmocniło na-
cisk na dostosowwywanie się 
do zmian klimatu. W ramach 
podprogramu, w latach 2014-
2020, w wieloletnich ramach 
finansowych UE przeznaczono 

które przyczyniły się do ada-
ptacji rolnictwa do zmian kli-
matu. Ich łączny budżet wy-
niósł 232,8 mln EUR, przy czym 
wkład programu LIFE osiągnął 
kwotę 116,3 mln EUR.
Większość projektów koncen-
trowała się wokół obszaru 
śródziemnomorskiego. Należy 
spodziewać się, że region ten 
zostanie w największym stop-
niu dotknięty przez zmiany 
klimatu, które będą skutkować 
obniżeniem wydajności upraw 
i degradacją ekosystemów 
w wyniku wzrostu tempera-
tur, zwiększonego zagrożenia 
suszą i spadkiem dostępności 
wody. 
Projekty dotyczyły szeregu te-
matów (patrz Rysunek 1).
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Leśnictwo
Program LIFE stanowi od lat 
istotne źródło finansowania 
działań wspierających wdraża-
nie strategii adaptacji leśnictwa 
do zmian klimatu. Łącznie zre-
alizowano 86 projektów, które 
przyczyniły się do zwiększania 
odporności lasów w UE. Budżet 
całościowy tych projektów wy-
niósł 141,3 mln EUR, a w ra-
mach programu LIFE zapewnio-
no finansowanie na poziomie 
74,4 mln EUR.
Rysunek 2 przedstawia główne 
tematy projektów LIFE, ukierun-
kowanych na adaptację lasów 
do zmian klimatu.
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Mechanizm Finansowy
na rzecz Kapitału Naturalnego

są spójne ze strategią UE na rzecz różno-
rodności biologicznej oraz ze strategią UE 
na rzecz adaptacji do zmian klimatu:
• płatności za usługi ekosystemowe,
• zielona infrastruktura;
• różnorodność biologiczna; oraz
• adaptacja do zmian klimatu.

Celem NCFF jest utworzenie sieci powta-
rzalnych, kwalifikujących się do finanso-
wania przez banki działań, które posłużą 
jako test słuszności koncepcji i udowodnią 
potencjalnym inwestorom atrakcyjność 
tych działań. Składają się na nie dwa ele-
menty:
• mechanizm finansowy zapewnia fi-

nansowanie na poziomie 2-15 mln EUR 

Mechanizm Finansowy na rzecz Kapitału 
Naturalnego (NCFF) to instrument finan-
sowy w ramach programu LIFE, którym-
zarządza Europejski Bank Inwestycyjny 
(EIB). NCFF finansuje koszty wstępne 
inwestycji oraz koszty operacyjne pilota-
żowych projektów generujących dochód 
lub zmniejszających koszty, których ce-
lem jest promowanie ochrony, odbudowy, 
zarządzania i zwiększania kapitału natu-
ralnego na rzecz rozwoju różnorodności 
biologicznej i adaptacji, włącznie z eko-
systemowymi rozwiązaniami ukierunko-
wanymi na problemy związane z ziemią, 
glebą, leśnictwem, rolnictwem, gospodar-
ką wodną i odpadami. Projekty podlegają 
kwalifikacji w czterech obszarach, które 

na projekt, w formie pożyczek lub kapi-
tału, w ramach połączenia finansowa-
nia z EIB oraz z programu LIFE. W roku 
2017, maksymalny okres kredytowania 
wydłużono do 25 lat.

• mechanizm pomocy technicznej obej-
muje dotacje w wysokości do 1 mln EUR 
na przygotowanie oraz wdrożenie pro-
jektu i monitorowanie jego wyników.

Łączny budżet NCFF na mechanizm fi-
nansowy wynosi 175 mln EUR (125 mln 
EUR finansowania z EIB, 50 mln EUR 
finansowania z LIFE) plus 10 mln EUR 
na wsparcie techniczne (LIFE). Są to kwoty 
przeznaczone na finansowanie projektów 
do końca roku 2021. NCFF zainwestował 
dotąd 44,5 mln EUR (lub 36% funduszy). 
Oznacza to, że miliony euro w ramach 
NCFF są nadal dostępne dla nowych ini-
cjatyw, które zrobią dobry użytek z przeka-
zanych funduszy. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej EIB:
https://www.eib.org/en/products/blending/
ncff/index.htm

Rysunek 2

Obszar priorytetowy LIFE
„Adaptacja do zmian klimatu”: projekty  
w obszarze leśnictwa wg podkategorii

Rysunek 1

Obszar priorytetowy LIFE
„Adaptacja do zmian klimatu”: projekty  
w obszarze rolnictwa wg podkategorii

Ochrona gleby

Zwiększanie świadomości, 
szkolenia i zarządzanie

Modelowanie klimatu i narzędzia 
wspierające podejmowanie decyzji

Żywy inwentarz i pastwiska

Efektywność  
gospodarki wodnej

Zrównoważone 
 zarządzanie uprawami

Ochrona
usług ekosystemowych

Informowanie, zarządzanie 
i budowanie potencjału

Zapobieganie pożarom lasów 
i ich zwalczanie

Adaptacyjna 
gospodarka leśna 

Monitorowanie i modelowanie lasów
 oraz narzędzia i usługi

ROLNICTWO

LEŚNICTWO

https://www.eib.org/en/products/blending/ncff/index.htm
https://www.eib.org/en/products/blending/ncff/index.htm


nadbałtyckie także mogą do-
świadczyć dramatycznych 
strat produkcji rolniczej w wy-
niku ekstremalnych warunków 
pogodowych, co dało się już 
boleśnie odczuć w trakcie nad-
zwyczaj suchego lata w roku 
2018
Nie ulega wątpliwości, że rolni-
cy europejscy muszą przysto-
sować się do zmian klimatu, 
a to niejednokrotnie oznacza 
konieczność zmiany praktyk 
zarządczych i dywersyfikacji 
źródeł dochodów. Niezwykle 
istotne jest wspieranie rol-
ników, którzy wyrażają chęć 
testowania nowych strategii.
Wyniki takich prób, o ile zosta-
ną upowszechnione na więk-

Rolnictwo 
i zmiany klimatu
Konsekwencje zmian klimatu 
dla produkcji rolnej są bardzo 
zróżnicowane w poszczegól-
nych strefach klimatycznych 
UE: należy spodziewać się, że 
ocieplenie będzie skutkowało 
ekspansją obszarów upraw 
na północ oraz zwiększeniem 
ich różnorodności. Oznacza to, 
że na północy, zmiany klimatu 
mogą w rzeczywistości przy-
nieść pewne pozytywne skutki 
dla wydajności rolnictwa, za-
razem jednak mogą powodo-
wać konieczność zwiększenia 
ilości stosowanych środków 

ochrony roślin oraz intensyfi-
kacją wymywania substancji 
odżywczych.
Bez wątpienia niekorzystne 
skutki zmian klimatu są bar-
dziej widoczne w krajach 
Europy południowej, w szcze-
gólności, Bułgarii, Grecji, 
Hiszpanii, Francji, Włoszech 
na Cyprze, Malcie, w Portugalii, 
Rumunii i Słowenii, gdzie na-
leży spodziewać się niedobo-
rów wody i zwiększenia skali 
ekstremalnych zjawisk pogo-
dowych. Będzie to prowadzić 
do obniżenia wydajności 
upraw oraz porzucenia upraw 
na terenach o niekorzystnym 
klimacie. Jednakże, obszar 
Europy Środkowej i państwa 

Adaptacja  
w rolnictwie
Rolnicy w Europie muszą dostosować się do zmian klimatu, a to niejedno
krotnie oznacza konieczność zmiany praktyk zarządczych i dywersyfikacji 
źródeł dochodów. Program LIFE wspiera ich w tym procesie.

12

szą skalę, mogą przyczynić się 
do poprawy odporności rolnic-
twa europejskiego na zmiany 
klimatu.
Polityka UE wspiera adapta-
cję rolnictwa europejskiego 
do zmian klimatu zarówno 
z perspektywy ogólnej stra-
tegii unijnej w zakresie do-
stosowania się do zmian 
klimatu i bardziej ukierun-
kowanej wspólnej polityki 
rolnej (CAP),jak i polityki UE 
w zakresie ochrony przyrody 
i różnorodności biologicznej. 
We wszystkich elementach 
strategii należy uwzględnić 
wielofunkcyjną rolę rolnictwa 
i dążyć do utrzymania równo-
wagi pomiędzy aspektami go-
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PROBLEMY ROLNICTWA 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO SPOWODOWANE 
LUB SPOTĘGOWANE PRZEZ ZMIANY KLIMATU*

• nowe szkodniki i choroby w lokalnych ekosystem-
ach rolniczych, których zwalczanie przy pomocy 
naturalnych mechanizmów jest utrudnione, przez 
co wymagają większego wkładu z zewnątrz;

• okresy suchej pogody, które w coraz większym 
stopniu utrudniają uprawy podstawowe zależne 
od opadów deszczu, oraz fale upałów, które skutkują 
nagłym zamieraniem roślin; 

• wysoka intensywność opadów, skutkująca za-
laniem pól uprawnych i utratą stabilności gruntów 
nachylonych, co powoduje nasilenie erozji;

• silne wiatry/mini cyklony, które niszczą uprawy 
i powodują erozję gleby; 

• pogorszenie jakości produktów roślinnych i zwi-
erzęcych z powodu niekorzystnych warunków po-
godowych, stres zwierząt wywołany przez wysokie 
temperatury itd.;

• zwiększenie zasolenia gleby i wody, w szczegól-
ności na przybrzeżnych terenach rolniczych, 
uniemożliwiające uprawę wielu odmian roślin;

• ograniczona produktywność hodowli zwierząt 
oraz upraw z wszystkich wymienionych wyżej 
przyczyn; oraz

• znacząco niższe dochody rolników, co może 
prowadzić do porzucania rolnictwa. W perspek-
tywie średniookresowej czynniki te mogą mieć 
dramatyczne skutki, szczególnie dla bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w żywność południowych regionów 
Europy.

KLUCZOWE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 
NIEZBĘDNE W CELU LEPSZEGO 
PRZYSTOSOWANIA ROLNICTWA 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO DO ZMIAN KLIMATU*

• dalsza popularyzacja działań na rzecz klima-
tu oraz dostosowywania się do zmian klimatu, 
w szczególności, w ramach głównych strategii 
sektorowych, przede wszystkim wspólnej polityki 
rolnej (CAP) na rzecz optymalizacji alokacji zaso-
bów i efektów; 

• dalsza harmonizacja strategii w dziedzinie po-
lityki i środowiska ze strategiami dla przemysłu 
i handlu w celu optymalizacji wyników dla wszyst-
kich zainteresowanych; 

• bardziej ukierunkowane zachęty do przyjmowa-
nia polityki adaptacji, włącznie z ubezpieczeniem 
w przystępnych cenach, odpowiednio ukierunko-
wanymi dotacjami oraz niezawodnymi usługami 
dodatkowymi; oraz

• Zwiększanie świadomości decydentów i prak-
tyków na wszystkich szczeblach w zakresie wza-
jemnych potrzeb i priorytetów, co pozwoli wypra-
cować wspólny grunt dla efektywnego wdrażania 
strategii z korzyścią dla wszystkich.

*Orientacyjna lista bazująca na wnioskach ze spotkania w ramach 

platformy LIFE w sprawie przystosowania rolnictwa i leśnictwa śród-

ziemnomorskiego do zmian klimatu, które odbyło się w Madrycie 

w dniach 13-14 marca 2018 r.

Wkład LIFE 
w zwiększoną od-
porność rolnictwa
LIFE zapewnia wsparcie dla 
projektów wdrażających naj-
lepsze praktyki, pilotażowych 
oraz demonstracyjnych, które 
przyczyniają się do zwiększe-
nia odporności sektora rolnic-
twa na zmiany klimatu. Poniżej 
przedstawiono niektóre obsza-
ry kluczowe. 
OCHRONA GLEBY
Program LIFE wspiera państwa 
członkowskie w testowaniu 
i demonstrowaniu skutecznych 
metod zapobiegania degrada-
cji gleby lub jej rekultywacji. 
W ramach projektów efektyw-
nie wdrożono szereg technik 
gospodarowania glebą w celu 
zwiększenia jej żyzności oraz 
ograniczenia erozji, co prowa-
dzi do zwiększenia odporności. 
Są to m.in. uprawa zerowa, 
płodozmian, uprawy osłonowe, 
zalesianie oraz ograniczenie 
wypasu. Metody te zwiększają 
także potencjał magazynowa-
nia dwutlenku węgla. 
EFEKTYWNA 
GOSPODARKA WODNA
Projekty LIFE przyczyniają się 
do rozpowszechniania metod 
adaptacji do zmian klima-
tu i realizują cele gospodarki 
wodnej UE. W celu poprawy-
efektywności gospodarowania 
wodą, w ramach projektów 
optymalizuje się zużycie tego 
cennego zasobu na różnych 
poziomach: poprzez ulepszanie 
infrastruktury wodnej, rozwój 
metod retencji wody, ograni-
czanie infiltracji, zmniejszania 
popytu na wodę oraz rozwijanie 
technik ponownego wykorzy-
stania wody.
Metody oszczędzania wody, 
które pomyślnie przeszły próby 
terenowe, to m.in.: 
• uprawa zerowa (bezorkowa) 

- gleba pokryta roślinnością 
jest mniej narażona na paro-
wanie i lepiej przystosowana 
do infiltracji;

• techniki precyzyjnego nawad-
niania, dostosowane do fak-
tycznych potrzeb roślin; oraz

• optymalizacja zużycia wód 
podziemnych w przybrzeżnych 
strefach wiejskich np. poprzez 
przekierowywanie ich do róż-
nych lokalizacji odpowiednio 
do ich jakości (zasolenia).

spodarczymi, środowiskowymi 
i społecznymi życia w poszcze-
gólnych regionach Europy.
Komisja Europejska przyjęła 
strategię UE na rzecz adapta-
cji do zmian klimatu w roku 
2013 w celu wypracowania 
bardziej spójnego podejścia 
i poprawy koordynacji działań, 
aby zwiększyć przygotowanie, 
jak i zdolność do reagowa-
nia na skutki zmian klima-
tu. Strategia koncentruje się 
na trzech kluczowych celach: 
promowanie działań państw 
członkowskich; działania w za-
kresie ‘uodparniania na klimat’ 
na szczeblu unijnym, w szcze-
gólności dotyczące kluczowych 
sektorów podatnych na zmia-
ny, takich, jak rolnictwo; oraz 
bardziej świadome podejmo-
wanie decyzji poprzez wypeł-
nianie luk w wiedzy i ciągły 
rozwój europejskiej platformy 
dostosowania się do zmian kli-
matu (Climate-ADAPT). 

ZARZĄDZANIE 
I STRUKTURA 
GOSPODARSTW 
ROLNYCH 

Kierownicy projektów 
LIFE wyodrębnili szereg 
strategii zarządczych 
i marketingowych, 
które uznają za istotne 
elementy adaptacji 
systemów rolnych 
zmian klimatu, a które 
należy wdrażać 
równolegle do strategii 
agronomicznych 
i technologicznych:

• dostępność oraz 
dostęp do wysokiej 
jakości, niezależnych 
usług doradztwa dla 
gospodarstw rolnych;

• krótkie łańcuchy 
wartości;

• etykiety, zwracające 
uwagę klientów 
na produkty 
„dostosowane 
do zmian klimatu”

• indywidualne plany 
dostosowania 
gospodarstw rolnych 
na podstawie oceny 
ich podatności; oraz 

• zwiększanie obszarów 
leśnych. 

13
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STRATEGIE AGRONOMICZNE
 
• dywersyfikacja gatunków i odmian roślin; 

płodozmian, włącznie z uprawami osłonowymi; 
ograniczanie lub eliminowanie monoupraw; 

• zapewnienie całorocznego pokrycia gleby 
roślinami lub resztkami upraw; 

• dostosowanie zagęszczenia hodowli do zmiennej 
pokrywy roślinnej (w gospodarstwach 
hodowlanych); 

• dobór roślin przystosowanych genetycznie 
do tolerowania ekstremalnych warunków 
pogodowych, np. upraw odpornych na susze/ 
zasolenie; dobór gatunków zwierząt dobrze 
tolerujących stres środowiskowy, itd.; 

• powrót do tradycyjnych odmian roślin, które 
są na ogół bardziej odporne, choć mniej wydajne 
(stabilność plonowania); 

• wdrażanie upraw konserwujących (uprawy 
zerowe lub ograniczenie orki do minimum); 

• stosowanie kalendarzy upraw i wykorzystanie 
odmian o wczesnej porze dojrzewania (odmiany 
o krótkim cyklu) 

• praktyki z zakresu agroleśnictwa; 

• prawidłowe wykorzystanie masy organicznej 
do poprawy jakości gleby, co wpływa na poprawę 
retencji wody oraz infiltracji, ogranicza straty 
wody i erozję gleby; oraz 

• stosowanie kompostu, obornika, nawozów 
zielonych.

METODY  
TECHNOLOGICZNE

• wysokowydajne metody 
nawadniania oraz 
wdrażanie metodologii 
nawadniania doraźnego; 

• systemy wspierania 
procesów decyzyjnych 
w gospodarstwach 
rolnych na podstawie 
aktualnych prognoz po-
gody (wczesne ostrze-
ganie);

• rolnictwo precyzyjne, 
zapewniające efek-
tywne wykorzystanie 
zasobów (nawadnianie, 
zwalczanie szkodników 
i chorób, użyźnianie);

• bariery roślinne chro-
niące przed wiatrem 
na obrzeżach gospodar-
stwa; oraz

• ponowne wykorzysta-
nie uzdatnionej wody 
do nawadniania. 
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ZRÓWNOWAŻONE
ZARZĄDZANIE UPRAWAMI
Projekty LIFE umożliwiają testo-
wanie metod rolnictwa organicz-
nego i precyzyjnego w ramach 
przystosowania rolnictwa do wyż-
szych temperatur i obniżenia po-
ziomu opadów. Metody rolnictwa 
organicznego są istotnym filarem 
działań na rzecz zrównoważonego 
rolnictwa. Wskazują na to wyniki 
projektów LIFE w gospodarstwach 
reprezentujących szerokie spek-
trum typów działalności rolniczej, 
w tym na terenie winnic, sadów 
drzew cytrusowych, gajów oliw-
nych oraz roślin uprawnych.
Metody zwiększania odporności 
to m.in. testowanie upraw osłono-
wych, stosowanie nawozów orga-
nicznych, optymalizacja systemów 
upraw, płodozmian, agroleśnictwo 
oraz przywracanie tradycyjnych 
gatunków lub odmian roślin, le-
piej przystosowanych do ekstre-
malnych warunków pogodowych.
Co istotne, w ramach projektów 
ocenia się także opłacalność eko-
nomiczną przyjętych metod ada-
ptacji. 

ŻYWY INWENTARZ
I PASTWISKA
Większość projektów LIFE, doty-
czących produkcji mięsa i nabia-
łu, była ukierunkowana na ogra-
niczanie zmian klimatu, to znaczy, 
na zredukowanie emisji gazów 
cieplarnianych. Jednakże, rosną-
cy wpływ zmian klimatu ozna-
cza, że rolnicy produkujący mięso 
i nabiał orazi ich odbiorcy będą 
musieli także przystosować się 
do nowych warunków. W ramach 
projektów LIFE gromadzi się dane 
i rozwija metodologie oceny i mo-
nitorowania podatności poszcze-
gólnych gospodarstw na zmiany 
klimatu w celu upowszechniania 
środków zrównoważonej adapta-
cji. Do środków tych należy np. 
planowanie wypasu pod kątem 
optymalizacji potencjału produk-
cyjnego użytków zielonych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu od-
powiedniej paszy dla zwierząt. 
Projekty koncentrują się także 
na konkretnych wyzwaniach zwią-
zanych z adaptacją pastwisk alpej-
skich do zmian klimatu. 

MODELOWANIE KLIMATU 
I NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE 
PODEJMOWANIE DECYZJI
Modele klimatu i narzędzia wspie-
rające podejmowanie decyzji mają 
kluczowe znaczenie dla zrozumie-
nia, w jakich warunkach zmiany 
klimatu niosą za sobą określone 

ryzyka dla konkretnych ekosyste-
mów oraz dla podjęcia odpowied-
nich działań, takich, jak zapobiega-
nie na wczesnym etapie. W ramach 
programu LIFE przeprowadzono 
projekty pilotażowe wielu narzędzi, 
ułatwiających rolnikom podejmo-
wanie decyzji w zakresie ilości wy-
korzystywanej wody, stosowanych 
środków produkcji rolnej (i harmo-
nogramu ich stosowania) itp.

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, 
SZKOLENIA I ZARZĄDZANIE
Opracowywanie skutecznych me-
tod adaptacji ma kluczowe zna-
czenie dla sprostania wyzwaniom 
zmian klimatu. LIFE może stać się 
pomostem pomiędzy testowaniem 
i asymilacją takich praktyk. W pro-
jektach biorą udział interesariusze 
- w tym rolnicy, doradcy, agrono-
mowie, jak również firmy zajmu-
jące się przetwórstwem żywności 
i handlem detalicznym.
Pokazy na miejscu, szkolenia, 
warsztaty i wytyczne przyczyniły 
się do zwiększania świadomości 
na temat środków przystosowa-
nia do zmian klimatu w rolnictwie, 
i zapoczątkowały ich popularyza-
cję.
Niektóre z metod przetestowa-
nych w projektach LIFE zostały 
przedstawione poniżej w tabe-
lach. Na kolejnych stronach można 
znaleźć więcej informacji na temat 
rozwiązań opracowanych w ra-
mach poszczególnych projektów.
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Zapewnienie przyszłości
produkcji wina w Europie

jest szczególnie narażona na te zjawi-
ska - mówi Jorn Freyer z Land Company 
w Saksonii-Anhalt. Zwiększona erozja gle-
by i niedobór wody to dwa główne ryzyka, 
z którymi musimy się zmierzyć.

Pan Freyer prowadzi projekt o nazwie 
LIFE VinEcoS, który obejmuje testowa-
nie środków dostosowania się do zmian 
klimatu w regionie Saale-Unstrut, które 
mogłyby zwiększyć odporność winorośli. 
Stosowane tu metody prawdopodobnie 
okażą się przydatne także w innych regio-
nach Europy, gdzie uprawiane są te rośli-

ny. Do metod testowanych w państwowej 
winnicy Kloster Pforta, jak i w okolicznych 
winnicach prywatnych, należą między in-
nymi:
• ograniczenie do minimum lub wyelimi-

nowanie przycinania roślin, aby wspie-
rać procesy samoregulacji i ograniczyć 
pracochłonność produkcji;

• wielofunkcyjne mieszanki materiału 
siewnego w celu zwiększenia różnorod-
ności biologicznej i ograniczenia erozji 
gleby na stromych zboczach; oraz 

• wypasanie owiec, aby ograniczyć stoso-
wanie pestycydów i maszyn.

Projekt LIFE pokazuje, w jaki sposób uprawa winorośli może 
zostać dostosowana do zmian klimatu poprzez działania, 
których celem jest ograniczenie erozji gleby, niedoboru wody, 
wpływu szkodników oraz chorób na uprawy przy jednoczesnym 
promowaniu różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych.

Saale-Unstrut w Saksonii-Anhalt to je-
den z głównych obszarów produkcji wina 
w Niemczech. Na łagodny mikroklimat 
dolin Saale i Unstrut składa się silne na-
słonecznienie (ok. 1600 godzin rocznie) 
i niski poziom opadów. Jednak zmiany 
klimatu zaczynają wywierać wpływ 
na ten region, a producenci winogron 
stoją w obliczu rosnącej częstotliwości 
występowania okresów suszy i gwał-
townych opadów deszczu, większej licz-
by upalnych dni jak i zimowych silnych 
wiatrów.
- Uprawa winorośli na stromych zboczach 
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Więcej informacji 
Strona internetowa: https://www.life-vinecos.eu

1. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/

species/pollinators/index_en.htm. Inicjatywa UE na rzecz 

owadów zapylających określa strategiczne cele i dzia-

łania, które mają podjąć UE i jej państwa członkowskie 

w związku z kurczeniem się populacji tych owadów w UE, 

a które będą wkładem UE w globalne działania na rzecz 

ich ochrony.

Nowe mieszanki materia-
łu siewnego oraz wypas 
przynoszą korzyści

Wyniki monitoringu przeprowadzonego 
w roku 2017 wskazują, że wielofunkcyjne 
mieszanki materiału siewnego to skutecz-
ne narzędzie zwiększania różnorodności 
biologicznej. 
- Liczba gatunków roślin okazała się po-
nad trzykrotnie większa w porównaniu 
z działkami zasiewanymi przy pomocy 
konwencjonalnych metod. Zarazem, liczba 
gatunków pszczół wzrosła ponad cztero-
krotnie, a liczba gatunków motyli - o po-
nad 50% , mówi pan Freyer. Jest to zgodne 
z celami inicjatywy UE na rzecz owadów 
zapylających, przyjętej w czerwcu 2018 r., 
pierwszej w historii UE inicjatywy w tym 
zakresie1.

Wprowadzenie wypasu owiec pozwoli-
ło ograniczyć o 25% liczbę godzin pracy 
maszyn na hektar gruntu. Dodatkowo, 
połączenie wypasu i nowych mieszanek 
materiału siewnego wzmocniło pokrywę 
roślinną, co powinno zapobiegać wypłu-
kiwaniu i spływaniu gleby w dół zboczy 
po obfitych deszczach.

- Częstotliwość stosowania pestycydów 
jest ważnym wskaźnikiem chorób roślin 
- wyjaśnia pan Freyer. - W porównaniu 
z uprawianymi konwencjonalnie (plewio-
nymi) działkami, na działkach objętych 
wypasem stosowano 22% mniej pestycy-
dów - dodaje.

Narzędzia i zalecenia

Do chwili zakończenia projektu w przy-
szłym roku, opracowany zostanie zestaw 
narzędzi oceny usług ekosystemowych 
w winnicach. - Nowe metody muszą być 
przede wszystkim efektywne kosztowo - 
ostrzega pan Freyer. Zespół LIFE VinEcoS 
mierzy usługi ekosystemowe realizowane 
przez pilotażowe działki w Saale-Unstrut, 
aby uzyskać wiarygodne dane, którym 
będą mogli zaufać inni producenci wino-
gron. Wyniki te mogą stać się podstawą 
dla upowszechnienia skutecznych metod 
i praktyk w przyszłości. - Ocena i mone-
tyzacja usług ekosystemowych dostarcza 
informacji o pozytywnych skutkach ubocz-
nych nowych metod, które w pierwszej fa-
zie mogą wymagać zwiększonego nakładu 
kosztów – dodaje pan Freyer.

Projekt obejmuje opracowanie rekomen-
dacji, które mają pomóc producentom 
winogron w dostosowaniu się do zmian 
klimatu, a we współpracy z regionalnym 
Ministerstwem Rolnictwa i Środowiska 
powstają plany rolno-środowiskowe, któ-
re mają wspierać popularyzację skutecz-
nych metod. Oprócz regularnych spotkań 
ze społecznością lokalną Saale-Unstrut, 
LIFE VinEcoS dzieli się wiedzą z producen-
tami winogron i instytutami naukowymi 
w Austrii, na Węgrzech i we Francji. Uprawa 
winorośli stoi dziś w obliczu wyzwań, które 
zmienią sposób funkcjonowania tej branży 
w przyszłości, mówi pan Freyer.

https://www.life-vinecos.eu
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm


17

Zwalczanie szkodników  
atakujących owoce cytrusowe

Owocanka południówka (Ceratitis capitata) 
to szkodnik, który zagraża wielu uprawom 
owoców, między innymi drzewom cytru-
sowym. Projekt LIFE BIODELEAR pozwolił 
na opracowanie taniego atraktantu, który 
selektywnie przyciąga niemal wyłącznie 
owocanki płci żeńskiej, z prawie całkowi-
tym pominięciem innych owadów.
Obecnie owocankę zwalcza się poprzez 
wielokrotne stosowanie sztucznych insek-
tycydów, które są szkodliwe dla ludzi i dla 
środowiska naturalnego. Zastosowanie 
strategii masowego rozmieszczania puła-
pek zawierających bezpieczny dla środowi-
ska atraktant to „ważna alternatywa” dla 

stosowania tych pestycydów, jak mówi li-
der projektu Vassilis Mavraganis z Greckiej 
Organizacji Rolniczej DEMETER.

Projekt LIFE został zrealizowany w celu 
zademonstrowania alternatywnej meto-
dy zwalczania szkodników niszczących 
drzewa cytrusowe. Problem ten jest wy-
zwaniem ze względu na przedłużony 
okres owocowania tych drzew w związku 
ze zróżnicowanym cyklem dojrzewania 
rosnących na nich owoców. Skuteczność 
nowego atraktantu o nazwie Biodelear 
została udowodniona w dwuletnim okre-
sie jego masowego stosowania, które 
pozwoliło ograniczyć inwazję szkodników 
na poziomie co najmniej podobnym lub 
nawet wyższym w porównaniu z konwen-
cjonalnymi uprawami, przy czym efekt był 
lepszy, niż w przypadku dostępnych obec-
nie najnowocześniejszych środków alter-
natywnych. - Udało się także ograniczyć 
zużycie insektycydów, a tym samym wy-
eliminować negatywny wpływ na różno-
rodność biologiczną - mówi dr Mavraganis.

W ramach projektu zaczęły już napływać 
pozytywne informacje zwrotne od rol-
ników, jakkolwiek problemem pozostają 
koszty. Ceny rynkowe owoców cytruso-
wych są niskie, a rolnicy obawiają się, że 
zwrot z inwestycji w zwalczanie owocan-
ki będzie niewystarczający. Obawy tego 
typu wydają się rozwiewać wstępne do-
niesienia rolników, dotyczące wzrostu pro-
dukcji. Celem na okres najbliższych pięciu 
lat jest zatem przekonanie 20% produ-
centów owoców cytrusowych do przyjęcia 

Projekty LIFE 
są przykładem 
innowacyjnego podejścia 
do metod zwalczania 
szkodników oraz 
nawadniania, które 
pozwolą ograniczyć 
zużycie pestycydów, 
oszczędzać wodę oraz 
obniżyć łączny poziom 
emisji CO₂. 

strategii stosowania masowych pułapek 
na owocanki w obszarach objętych projek-
tem. Pozwoli to ograniczyć zużycie pesty-
cydów zwalczających te szkodniki o około 
30%, jak twierdzi dr Mavraganis.

Kolejnym krokiem, na którym skupi się 
zespół projektowy, będzie opracowanie 
dozowników kontrolowanego wydziela-
nia nowego atraktantu, a następnie ich 
komercyjna produkcja. - Po opracowaniu 
szczegółowego i dokładnego biznespla-
nu, dozowniki Biodelear mogą pojawić się 
na rynku w ciągu kolejnych trzech lat – 
mówi dr Mavraganis.

Ponadto, projekt ten ma implikacje dla ca-
łej społeczności rolniczej obszaru śród-
ziemnomorskiego, zważywszy, że owo-
canka atakuje ponad 260 gatunków 
owoców, kwiatów, warzyw i orzechów. 
Niekontrolowany atak tych szkodników 
może doprowadzić do całkowitego wy-
niszczenia plonów owoców cytrusowych, 
pestkowych, granatów, papryki, fig, jak 
i innych upraw.

Zdjęcie: LIFE13 EN
V/G

R/000414

Zd
ję

ci
e:

 L
IF

E0
9 

EN
V/

ES
/0

00
44

1

Więcej informacji 
Strona internetowa: http://www.biodelear.gr/

Więcej informacji 
Strona internetowa: https://irrimanlife.eu/

Rzadkie i nieregularne opady w połu-
dniowo-wschodniej Hiszpanii. Projekt 
LIFE+ IRRIMAN pozwolił wdrożyć sku-
teczny system zarządzania nawadnia-
niem w tym regionie. Bazuje on na stra-
tegii „doraźnego nawadniania”, której 
celem jest optymalizacja nawadniania 
gleby w okresach wzrostu roślin, gdy 
są one szczególnie podatne na susze, 
oraz na wykorzystaniu upraw leśnych. 
Projekt wykazał, że możliwe jest ogra-
niczenie zużycia wody do nawadniania 
upraw o 30% bez szkody dla ich jako-
ści. Osiągnięto również wzrost plonów 
o 10% przy ograniczeniu o 30% wymy-
wania substancji odżywczych w wyniku 
odpływu wody, jak również znaczne ob-
niżenie emisji CO2 z gleby. Zwiększona 
wydajność wody pozwala także ograni-

czyć konieczność stosowania środków 
chemicznych, np. nawozów.

http://www.biodelear.gr
https://irrimanlife.eu
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Ograniczanie ryzyka związanego 
z uprawą oliwek

W UE znajduje się około 5 mln 
hektarów plantacji oliwek  

- jest to obszar równy  
powierzchni Słowacji.

CZY
WIESZ, ŻE
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Projekt LIFE wykazuje korzyści płynące z zastosowania 
nowych technik uprawy roślin i zrównoważonego rolnictwa, 
aby wyeliminować ryzyko występowania choroby szybkiego 
obumierania roślin oraz obniżenia żyzności gleby w produkcji oliwek.
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Bakteria Xylella fastidiosa, powszechnie 
określana skrótem XF, powoduje szyb-
kie obumieranie roślin - jest to poważna, 
szybko rozprzestrzeniająca się choroba, 
która dotyka oliwki i inne uprawy leśne. 
W 2013 r. ponad milion drzew oliwnych 
we włoskim regionie Apulia zachorowało 
na zespół szybkiego obumierania, co spo-
wodowało znaczne straty ekonomiczne. 
Choroba została już wykryta w Niemczech, 
Hiszpanii i Francji, może także rozprze-
strzeniać się na inne gatunki upraw le-
śnych, jak i na istotne z rolniczego punktu 
widzenia obszary w krajach o podobnych 
warunkach klimatycznych.

- Zmiany klimatu doprowadziły do ła-
godniejszych zim na południu Europy, co 
sprzyja rozprzestrzenianiu się XF - mówi 
Teresa Carrillo, koordynatorka projektu 
LIFE RESILIENCE. Eliminowanie i zwalcza-
nie XF jest trudne, a usuwanie zainfekowa-
nych roślin generuje wysokie koszty i nie 
pozostaje bez wpływu na środowisko. - 
Europejski sektor rolniczy stoi w obliczu 
zagrożenia utraty milionów euro z powodu 
tej choroby, szczególnie w krajach, które 
są liderami produkcji oliwek, takich, jak 
Hiszpania, Włochy czy Grecja - mówi.

Projekt wspiera rolników uprawiających 
oliwki w zwalczaniu XF na dwa sposoby. 
Po pierwsze, realizatorzy projektu chcą 
wykazać, że krzyżowanie może doprowa-
dzić do pozyskania odmian oliwki, nada-
jących się do intensywnej uprawy. Dzięki 
temu powstaną nowe odmiany, cieszące 

się dużym popytem rynkowym. - Od chwili 
rozpoczęcia prac latem 2018 roku, zespół 
projektowy przeprowadził krzyżowanie 
różnych odmian oliwki, mając na względzie 
ich odporność na Xylella fastidiosa oraz po-
zytywne cechy agronomiczne - mówi pani 
Carrillo. - Wybrane sadzonki z pierwszych 
krzyżówek (501 genotypów) zasadzono 
na poletku eksperymentalnym w celu scha-
rakteryzowania ich cech agronomicznych. 
Genotypy z drugiego krzyżowania zostaną 
zasadzone latem 2019 r.

LIFE RESILIENCE wdraża także zrówno-
ważone praktyki i technologie na pilota-
żowych działkach uprawy drzew oliwnych 
(i migdałowców) w Hiszpanii, Włoszech 
i Portugalii o łącznej powierzchni 250 ha. 
Zastosowanie takich środków, jak uprawy 
osłonowe i ograniczenie orki przyczyni się 
do zwiększenia odporności na XF i przyszłe 
zmiany klimatu poprzez:

• zwiększenie różnorodności biologicznej;
• poprawę stanu roślin i gleby;
• optymalizację wydajności; oraz
• ograniczenie ekspozycji na środki  

chemiczne. 

Co istotne, cel ten nie będzie realizowa-
ny kosztem wydajności plonów. - Nowe 
odmiany, odporne na Xylella fastidiosa, 
oraz model zrównoważonych praktyk 
mogą zwiększyć odporność drzew oliw-
nych na patogeny, minimalizując ryzyko 
strat. Zdrowe drzewa, uprawiane na gle-
bach wysokiej jakości przy efektywnym 

wykorzystaniu zasobów i zwiększeniu 
różnorodności biologicznej, mogą zapew-
nić maksymalizację produkcji, jak i jakości 
produktu końcowego - mówi pani Carrillo. 

Do roku 2022, projekt ma przynieść efekty 
w postaci:
• 30% poprawy stanu gleby i roślin;
• obniżenia o 20% zużycia wody w gajach 

oliwnych; oraz 
• ograniczenia kosztów produkcji o 60%. 

W ramach projektu opracowany zosta-
nie podręcznik dobrych praktyk, włącznie 
z metodami naturalnymi, aby producenci 
oliwek w całej Europie mogli skorzystać 
ze zdobytej w projekcie wiedzy. Wyniki 
będą miały zastosowanie także do in-
nych upraw, w tym migdałów, winorośli 
i drzew cytrusowych. Beneficjent projek-
tu, Galpargo, uprawia oliwki na ponad 
18 000 hektarach, gdzie można wdrożyć 
nowe techniki opracowane w ramach LIFE 
RESILIENCE. 
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Więcej informacji 
Strona internetowa: http://www.liferesilience.eu/

http://www.liferesilience.eu


20

i pochłaniania dwutlenku węgla. Jak się 
też okazało, zmiana sposobu przycina-
nia doprowadziła do zwiększenia masy 
drzew i produkcji oliwy z oliwek na hek-
tar, bez konieczności intensyfikacji na-
kładów. - Dla producentów oliwek stało 
się jasne, że przycinanie drzew według 
zasad oLIVE-CLIMA może zredukować 
zjawisko naprzemiennego owocowania 
drzew oliwnych, które wyczerpuje rośli-
ny w roku, w którym dochodzi do owo-
cowania, czyniąc je podatnymi na nie-
korzystne warunki w latach, w których 
nie owocują. Ma to bardzo negatywne 
skutki dla plonów jak i kosztów produk-
cji,wyjaśnia pani Kasapi.

Skuteczność projektu zachęciła Grecję 
do zmiany programu rozwoju obszarów 
wiejskich. Rozważa się uruchomienie 
wypłat dla producentów oliwek, prze-
znaczonych na maszyny do rozdrabnia-
nia odpadów z przycinania i ich ponowne 
wykorzystanie. - Proponowane dotacje 
na przycinanie drzew, wypłacane na hek-
tar ziemi uprawnej, są obecnie przedmio-
tem debaty - dodaje pani Kasapi.
Szereg wytycznych, sporządzonych przez 
oLIVE-CLIMA wskazuje, w jaki sposób 
producenci oliwek w obszarze śródziem-
nomorskim mogliby pójść za wskazanym 
przykładem. Filmy na kanale YouTube, 
ilustrujące działania przystosowawcze 
w ramach projektu obejrzało ponad pół 
miliona osób, co świadczy o dużej skali 
zainteresowania. Partnerstwo w ramach 
projektu jest obecnie ukierunkowane 
na opracowanie procesu certyfikacji 
bilansu węglowego netto, co pozwoli 
na stworzenie etykiet ekologicznych, któ-
rymi będzie opatrywana oliwa z oliwek 
przyjazna dla środowiska. 
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Rosnącym problemem dla rolników 
uprawiających oliwki w obszarze 
śródziemnomorskim jest niska za-
wartość masy organicznej w glebie. 
Przed rozpoczęciem projektu LIFE 
oLIVE-CLIMA nikt nie prowadził sys-
tematycznych prób alternatywnych 
metod uprawy oliwek w warunkach 
śródziemnomorskich. W projekcie 
skupiono się przede wszystkim na po-
tencjale obszarów uprawy oliwek 
w zakresie zatrzymywania większej 
ilości dwutlenku węgla w glebie oraz 
ograniczania emisji gazów cieplarnia-
nych. Ponadto, zespół oLIVE-CLIMA 
kierowany przez  ANATOLIKI - Agen-
cję Rozwoju Wschodnich Salonik 
w Grecji, wypróbował szereg metod 
praktycznych, które mogą wspo-
móc rolników w dostosowywaniu się 
do zmian klimatu:

• zwrot masy organicznej pochodzącej 
z drzew oliwnych (przycięte gałęzie); 
kompostowanie;

• zwalczanie chwastów;
• uprawa zerowa; oraz 
• nowe metody przycinania.

Próby przeprowadzono w 120 ga-
jach oliwnych o zróżnicowanych wa-

oLIVE-CLIMA: 
poprawa żyzności gleby  
w regionach uprawy oliwek

runkach glebowych i klimatycznych 
na południu Peloponezu oraz na Kre-
cie. -Na działkach pilotażowych od-
notowano wzrost żyzności gleby, róż-
norodności biologicznej oraz plonów, 
mówi Natassa Kasapi z ANATOLIKI.
Systematyczne wdrażanie przyjętych 
metod zwiększyło tempo przyrostu 
masy organicznej w glebie (np. wzrost 
o 27% w gaju oliwnym w Chanii), co 
przyczyniło się do odwrócenia trendu 
utraty CO2, erozji i pustynnienia gle-
by. Zwiększenie zawartości masy or-
ganicznej w glebie w obszarze korzeni 
drzew oliwnych nie tylko przyczynia 
się do długoterminowego składo-
wania dwutlenku węgla, ale też ma 
istotne znaczenie dla kondycji zdro-
wotnej drzewa oraz jego zdolności 
do pobierania minerałów i wody. Są 
to czynniki kluczowe dla drzew na-
rażonych na obciążenia związane ze 
zmianami klimatu.

- Wśród wprowadzonych praktyk, 
najistotniejsze wydaje się przycina-
nie - stwierdza pani Kasapi. Zmiany 
w sposobie przycinania drzew, włącz-
nie z systematycznym ich przyci-
naniem raz do roku, pozwoliły zin-
tenstyfikować procesy fotosyntezy 

Więcej informacji 
Strona internetowa: http://www.oliveclima.eu/

Większość drzew oliwnych żyje setki lat. Ich 

długowieczność oznacza, że produkty powstające 

z oliwek są być może jedynym rodzajem żywności, 

zasługującym na przyznanie kredytów węglo-

wych, ponieważjest to dodatkowa korzyść, 

którą producenci mogliby wykorzystać 

komercyjnie w promocji oliwy 

z oliwek.

CZY 
WIESZ, ŻE

http://www.oliveclima.eu/
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niają się też szczególnym pięknem: - Są 
zbudowane niemal w całości z kamieni 
łupkowych, przy pomocy specjalnej tech-
niki, stosowanej wyłącznie na tej wyspie 
- wyjaśnia profesor Petanidou. Tarasy 
są też znane z ogromnych kamiennych uli 
i ogródków pszczeli.
Projekt przewiduje przywrócenie uprawy 
na ponad 150 hektarach porzuconych 
tarasów. Wymaga to utworzenia „szkoły 
budowania” kamiennych murów, aby za-
pewnić przekazywanie wiedzy budowlanej. 
Jeden z partnerów w projekcie, instytut 
badań rolniczych HAO-DEMETER, już roz-
począł hodowanie miejscowych odmian 
jęczmienia i bobu, które mają zostać wy-
korzystane na obszarze odbudowanych 
tarasów. Instytut będzie gromadzić dane 
na temat właściwości kultywarów i ich 
wpływu na strukturę gleby, jak i popula-
cje drobnoustrojów, aby zaproponować 
korzystne dla klimatu praktyki rolne.

- Rekultywacja tarasów nie miałaby nic 
wspólnego ze zrównoważonym rozwo-
jem, gdyby nie wiązała się z korzyścia-
mi ekonomicznymi - twierdzi profesor 
Petanidou. Projekt LIFE TERRACESCAPE 
obejmuje utworzenie organizacji zarzą-
dzającej gruntami - pierwszej tego rodzaju 
w Grecji - która ma koordynować zawie-
ranie dobrowolnych umów z prywatnymi 
właścicielami ziemskimi, rolnikami i paste-
rzami. Za pośrednictwem tej organizacji, ci 
interesariusze będą także współpracować 
z przemysłem spożywczym oraz turystyką 
w celu promowania oraz certyfikacji przy-
jaznych dla klimatu produktów lokalnych.

Plan powielenia koncepcji
Strategiczny plan adaptacyjny dla rol-
nictwa pozwoli na przeniesienie wyników 
projektu na inne Wyspy Egejskie. - Plan 
adaptacji będzie nadawał się do wdroże-
nia jako narzędzie oceny podatności oraz 
określania priorytetów działania na rzecz 
zrównoważonego gospodarowania glebą 
- mówi profesor Petanidou. 

W ramach projektu powstanie komi-
tet, który ma zachęcać władze lokal-
ne, regionalne i krajowe do zwiększania 
kompetencji, aby przygotować bardziej 
skuteczne strategie adaptacji do zmian 
klimatu w regionie. - Współpraca z orga-
nizacjami europejskimi już dziś dostar-
cza cennej wiedzy, przekazywanej przez 
ekspertów w swoich dziedzinach, takich 
jak Xarxa de Custodia del Territori czy 
międzynarodowe Towarzystwo Naukowe 
na Rzecz Studiów Interdyscyplinarnych 
nad Budowlami z Kamienia Naturalnego. 

pełnić rolę zielonej infrastruktury, przy-
czyniając się do zwiększenia odporności 
ekosystemów - mówi profesor Petanidou. 
- Tarasy umożliwiają prowadzenie upraw 
na gruntach mniej żyznych i usprawniają 
realizację usług ekosystemowych dzięki 
lepszemu przesączaniu wód opadowych, 
ograniczaniu erozji gleby w związku z jej 
lepszą stabilizacją, łagodzeniu ryzyka po-
żarów naturalnych oraz zwiększaniu lokal-
nej różnorodności biologicznej.

Powrót do Andros
Obecnie Uniwersytet Egejski jest liderem 
projektu LIFE TERRACESCAPE, w ramach 
którego trwa współpraca z rolnikami 
z Andros na rzecz przywrócenia tej tra-
dycji. Lokalne dziedzictwo jest tu silnie 
zakorzenione, o czym świadczy obecność 
ponad 2700 km kamiennych tarasów, któ-
re są piętnaście razy dłuższe od samego 
wybrzeża wyspy. Tarasy Andros wyróż-

Odbudowa  
kamiennych tarasów 
dla lepszej ochrony

Od stuleci, rolnicy na Wyspach Egejskich 
prowadzili uprawę na polach tarasowych. 
Praktyka ta zaczęła zanikać w drugiej 
połowie XX wieku. - Importowana żyw-
ność stawała się coraz tańsza, a spo-
łeczności lokalne otworzyły się na glo-
balizację - wyjaśnia Theodora Petanidou 
z Uniwersytetu Egejskiego, ekspert upraw 
tarasowych i ich implikacji dla środowiska 
naturalnego i różnorodności biologicznej 
Wysp Egejskich. - Gospodarka lokalna 
zwróciła się także ku innym sektorom, 
na przykład ku turystyce. Ponadto, wypas 
zwierząt na wielką skalę - głównie owiec 
i kóz (w dużej mierze dotowany przez 
UE) zniechęcał właścicieli ziemskich 
do utrzymywania tarasów, które łatwo 
mogły ulec zniszczeniu przez duże stada 
zwierząt - dodaje. 

Porzucenie kamiennych tarasów sprawia, 
że ekosystemy wysp stają się bardziej po-
datne na wpływ zmian klimatu, na przy-
kład osuwiska. - Uprawy tarasowe mogłyby 
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W ramach projektu LIFE zaplanowano odbudowę  
kamiennych murów, aby odrestaurować tarasy upraw
ne na wyspach greckich, ograniczając w ten sposób 
erozję gleby, zwiększając różnorodność biologiczną, 
stymulując rozwój obszarów wiejskich i poprawiając 
odporność ekosystemów.

Więcej informacji 
Strona internetowa:  

http://www.lifeterracescape.aegean.gr/en/

http://www.lifeterracescape.aegean.gr/en
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Adaptacja do procesów 
pustynnienia gruntów

przez zwierzęta. - Zasadniczo, osłona ta 
tworzy dla rośliny mikroklimat, w którym 
może ona wykształcić korzenie - mówi. 

Celem Cocoon® jest hodowanie silnych 
i niezależnych drzew, które nie wymagają 
częstego nawadniania w fazie rozwoju i są 
w stanie przetrwać w warunkach ekstre-
malnych.

Jak to działa?
Sven Kallen: - Cocoon® składa się ze zbior-
nika, wykonanego z kartonu pochodzącego 
z recyklingu, jak również ewentualnie resztek 
upraw, aby zapewnić nieprzepuszczalność 
w pierwszym okresie. Zbiornik napełnia się 
jedynie raz w trakcie procesu sadzenia ro-
ślin. Woda dociera do drzewa równomiernie, 
w sposób kontrolowany, poprzez przesącza-
nie. W miarę, jak zbiornik ulega rozpadowi 
i z czasem się opróżnia, jamy funkcjonują 
w charakterze nano-zlewni, gromadząc 
wodę w trakcie opadów. Dodatkowo, osad 
ulegający degradacji jest przetwarzany 
na organiczny substrat wzbogacający gle-
bę. Woda utrzymuje się w zbiorniku Cocoon® 
przez okres 2 do 4 miesięcy, a potem zbior-
nik zaczyna powoli ulegać rozpadowi. Chodzi 
o to, że gdy drzewo przetrwa pierwsze lato, 
ma wystarczająco rozwinięty system korze-
ni, by czerpać wilgoć spod powierzchni ziemi. 

Znacząca oszczędność wody
Według autorów projektu, system 
Cocooon® zużywa co najmniej pięć razy 
mniej wody w ciągu pierwszego roku ży-
cia drzewa w porównaniu z konwencjonal-
nym nawadnianiem. - W trakcie cyklu życia 
drzewa możemy mówić o tysiącach litrów 
wody - mówi pan Kallen. 

Sukces domaga się powtórzeń
W ramach LIFE The Green Link posadzo-
no 24 000 drzew w trzech krajach (czte-
ry lokalizacje w Hiszpanii i po jednej we 
Włoszech i Grecji). Do tej liczby doszło 
następnie 125 000 drzew posadzonych 
w ramach powielania działań zapoczątko-
wanych projektem. Zakończenie projektu 
przypada na marzec 2020 r., i jak mówi 
pan Kallen: - Zaangażowanie sektora pry-
watnego istotnie wzrasta. Firmy są za-
interesowane sadzeniem drzew w celu 
wychwytywania dwutlenku węgla i rów-
noważenia emisji. - Według niego, można 
oczekiwać dosadzenia 300 000 drzew 
w zbiornikach ochronnych typu Cocoon 
w Hiszpanii do marca przyszłego roku, 

Systemy opracowane dzięki finansowaniu 
LIFE umożliwiają wzrost drzew przy niższym 
zapotrzebowaniu na wodę oraz sprzyjają 
nawożeniu gruntów, wspomagając rolników 
w adaptacji do procesów pustynnienia gruntów.
Wpływ zjawisk, które są skutkiem zmian kli-
matu, takich jak fale upałów i przedłużone 
okresy suszy, prawdopodobnie zwiększy 
ryzyko pustynnienia obszarów, jak i po-
żarów leśnych, szczególnie tam, gdzie już 
dziś niedostatek wody stał się problemem. 
Opracowanie mechanizmów przystoso-
wawczych, których celem jest obniżenie 
podatności ekosystemów i zwiększenie ich 
odporności, jest zatem kwestia kluczową.
- LIFE The Green Link wykorzystuje innowa-
cyjną metodę upraw, w której wykorzystuje 
się „wiadra na wodę” - wykonane z karto-
nów pochodzących z recyklingu - do sadze-
nia drzew na terenach jałowych bez nawod-
nienia. - Znany jako Cocoon®, system ten 
tworzy bufor wodny dla młodej sadzonki, 
pozwalając jej przetrwać pierwszy okres 
przedłużonej suszy - objaśnia Sven Kallen 
z organizacji Volterra, jednego z partnerów 
projektu.Cocoon® jest wyposażony w osło-
nę w kształcie walca, która ma chronić 
młode drzewko przed słońcem, suchymi 
wiatrami, jak również przed obgryzaniem 
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Do zbiornika Cocoon nalewa się  
25 litrów wody i zakopuje się  
go w ziemi wraz z sadzonką

Cocoon zapobiega  
parowaniu wody 
i wzrostowi chwastów

Knoty przenoszą wodę 
bezpośrednio do korzeni, 
stymulując rozwój  
rozbudowanego systemu 
korzeniowego

Sadzonki są chronione 
przed ostrym słońcem, 
wysuszającym wiatrem 
i małymi zwierzętami
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Możliwości dla  
rolników w związ-
ku z adaptacją.

zwiększonej różnorodności biologicz-
nej, beneficjent spodziewa się także 
osiągnąć średni poziom eliminacji 
dwutlenku węgla netto w wysokości 
jednej tony CO2 na hektar dzięki za-
stosowaniu nowego modelu. 

- Każdy właściciel ziemski musi okre-
ślić prawidłową równowagę funkcji, 
stosowanych na obszarze jego grun-
tów, jednak wynik ostateczny powi-
nien być mozaiką, w której żaden 
skrawek ziemi nie zostanie pominięty 
lub pozostawiony bez odpowiedniej 
funkcji - tłumaczy profesor Castaldi. 

LIFE DESERT-ADAPT współpracuje 
z 10 właścicielami ziemskimi w trzech 
krajach, na obszarze pilotażowym 
o powierzchni 1000 hektarów. W fa-
zie przygotowań (2017-2018), zespół 
projektowy sporządził projekty 10 
DAM, jak również scenariusze bazo-
we usług ekosystemowych, mapy ry-
zyk pustynnienia oraz prognozy kli-
matyczne do roku 2050 dla każdego 
z obszarów.

KORZYŚCI SPOŁECZNE 
I EKONOMICZNE
Faza wdrażania (2019-2020) obej-
muje wdrożenie ośmiu nowych źródeł 
dochodu rolników: zrównoważonych 
produktów rolnych i usług ekosys-
temowych dostosowanych do pro-

- Utrata żyzności i produktywności gle-
by jest ściśle powiązana z ubóstwem 
ekonomicznym i kryzysem społecznym 
- mówi Simona Castaldi z Uniwersyte-
tu Campania Luigi Vanvitelli we Wło-
szech. Przystosowanie się do zmian 
klimatu stanowi potężne wyzwanie, 
a zarazem zapewnia możliwość zmie-
rzenia się z tymi problemami i otwarcia 
nowych źródeł dochodów dla rolników. 
Profesor Castaldi kieruje projektem 
zatytułowanym LIFE DESERT-ADAPT, 
w ramach którego „model adaptacji 
do pustynnienia gruntów” (DAM) jest 
testowany w niektórych częściach 
Włoch, Hiszpanii i Portugalii. 

- DAM bazuje na trzech filarach: ada-
ptacji ekonomicznej, środowiskowej 
i społecznej – dodaje pani Castaldi. 
Adaptacja ekonomiczna oznacza dy-
wersyfikację, wykorzystanie głównie 
gatunków lokalnych przystosowanych 
do ekstremalnych zjawisk pogodowych, 
eliminowanie metod, które skutkują 
degradacją gleby, jak również inten-
sywnych upraw w obszarach najbar-
dziej podatnych na wpływy. 

- Plan zagospodarowania gruntów 
musi zawsze mieć kształt mozaiki, 
w której uprawy występują naprze-
miennie z obszarami naturalnymi, 
w których odbudowuje się i kulty-
wuje różnorodność, aby zapewnić 
kluczowe usługi ekosystemowe dla 
całego obszaru. Holistyczna stra-
tegia DAM łączy takie metody, jak 
uprawa współrzędna, ponowne za-
lesianie, technologie zapewniające 
oszczędność wody oraz ochronę gleby 
dla zwiększania odporności. Oprócz 

gnozowanych zmian klimatu. Należy 
spodziewać się, że będą one genero-
wały dodatkowo 100 EUR na hektar 
rocznie. 

Kolejnym celem projektu jest włącze-
nie społeczności lokalnej („adaptacja 
społeczna”): - Miejscowi mogą praco-
wać nad rozwojem DAM na część etatu 
lub w ramach wolontariatu w zamian 
za określoną część wygenerowanego 
dochodu, lub organizować i prowadzić 
ekoturystykę według przyjętych wy-
tycznych - mówi profesor Castaldi. 

- Chcemy wykazać skuteczność zrów-
noważonej i całościowej strategii 
gospodarowania glebą, która może 
zarazem przyczyniać się do ochrony 
integralności i jakości gruntów, gene-
rować dochody i wspierać włączenie 
społeczne.

- Naszym celem jest większe unieza-
leżnienie rolników od finansowania 
w ramach WPR jako jedynego rozwią-
zania dla obszarów o niskiej wydajno-
ści, zagrożonych pustynnieniem. Wy-
łącznie ukierunkowane na adaptację, 
zrównoważone gospodarowanie glebą 
może sprawić, że rolnicy będą w stanie 
nadal uprawiać ziemię w sposób pro-
duktywny w perspektywie długotermi-
nowej - dodaje profesor Castaldi. 

przy pełnym finansowaniu partnerów po-
wielających projekt, którzy reprezentują 
sektor prywatny. 

Jeśli każdy obsadzony hektar magazynu-
je około 150-200 ton CO2, oznacza to, że 
łącznie projekt umożliwi przechwycenie 

około 75 000 ton CO2 w całym okre-
sie życia drzew na łącznej powierzch-
ni około 500 ha. - Jak na projekt poka-
zowy LIFE, jest to dość spektakularny 
wynik - mówi pan Kallen.

System jest już dostępny w wersji komer-
cyjnej (www.landlifecompany.com), jednak 
sadzenie roślin jest wciąż czasochłonne, 
co skutkuje stosunkowo wysokimi koszta-
mi inwestycji - dodaje. Automatyzacja sa-
dzenia roślin w celu zredukowania kosztów 
- to cel, który plasuje się wysoko na liście 
życzeń Landlife Company.

„W trakcie cyklu życia 
drzewa możemy mówić 
o tysiącach litrów wody”

© - 2014 - LIFE15 CCA/ES/000125. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencja udzielona Unii Europejskiej na określonych w
arunkach.
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Więcej informacji 
Strona internetowa: http://thegreenlink.eu/

Więcej informacji 
Strona internetowa: http://www.desert-adapt.it

www.landlifecompany.com
http://thegreenlink.eu
http://www.desert-adapt.it
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Efektywne  
wykorzystanie wody 
i odporność na zmiany 
klimatu w rolnictwie

nej - objaśnia pani Kountoura. Przekonanie 
interesariuszy ma kluczowe znaczenie. - 
Wszelkie wysiłki na rzecz wdrożenia efek-
tywnej gospodarki wodnej, aby wspomóc 
rolnictwo w przystosowaniu się do zmian 
klimatu, będą nieskuteczne, o ile nie zaan-
gażują się w nie główni użytkownicy wody 
w sektorze rolnictwa.
Działania pilotażowe koncentrują się 
na produkcji oliwek, owoców cytrusowych 
i brzoskwiń. Uczestniczący rolnicy dostoso-
wują swoje metody działania w taki sposób, 
aby uzyskać jak najwyższe plony mimo nie-
wielkiej lub nieregularnej dostępności wody. 
W praktyce, w grę wchodzą takie techniki 
jak fertygacja, w ramach której nawozy 
wprowadza się do systemów nawadniają-
cych, co ogranicza straty substancji odżyw-
czych. Do innych analizowanych obecnie 
dobrych praktyk rolnych należą:

• ściółkowanie (aby ograniczyć utratę 
wody w wyniku parowania);

• prawidłowe przycinanie i pielenie (aby 
ograniczyć utratę wody przez transpi-
rację);

• zwiększenie zawartości masy organicz-
nej w glebie (aby ograniczyć przesącza-
nie odpadów w głąb gruntów);

• utrzymanie naturalnej wegetacji i wpro-
wadzenie barier na zboczach (aby ogra-
niczyć spływy powierzchniowe); oraz 

• nawadnianie na podstawie danych 
ze stacji pogodowych (aby zużywać 
w tym celu mniej wody). 

Strategie adaptacji gospodarki wodnej 
zostały opracowane zgodnie z Europejską 
Normą Zarządzania Zasobami Wodnymi 
(EWS). Nagradza ona „wykorzystanie 
wody w sposób sprawiedliwy społecznie, 
ekologicznie zrównoważony i korzystny 
z ekonomicznego punktu widzenia, co ma 
być realizowane przez proces włączający 
interesariuszy, poprzez działania realizo-
wane lokalnie, jak i w obszarach zlewni”, 
jak głosi strona internetowa Europejskiego 
Partnerstwa na Rzecz Gospodarki Wodnej 
(www.ewp.eu), organizacji non-profit, któ-
ra opracowała normę.
Norma EWS może pomóc rolnikom w prze-
strzeganiu środków regulacyjnych, okre-
ślonych w ramowej dyrektywie wodnej UE 
oraz w Strategii 2012.

Imponujące rezultaty
W ciągu zaledwie dwóch lat od wdrożenia 
programu LIFE AgroClimaWater osiągnięto 
imponujące rezultaty.

We Włoszech:
• do 30% mniej utraty wody poprzez 

transpirację; 
• ograniczenie zużycia wody o 15% (i ogra-

niczenie zużycia substancji odżywczych 
o 50%) w wyniku fertygacji; oraz

• obniżenie o 15% spływu powierzchnio-
wego.

W Grecji:
• poprawa efektywności gospodarki wod-

nej, wsparcie adaptacji upraw do okre-
sów ekstremalnej suszy (jak w roku 
2018); oraz

• wzrost o 26% wydajności z pilotażo-
wych działek gruntu, mimo, że ekstre-
malne warunki klimatyczne w roku 2018 
wywarły negatywny wpływ na produk-
cję rolną ogółem.

W ramach projektów LIFE opracowywane są innowacje 
w obszarze efektywności zużycia wody, aby zwiększyć 
wydajność upraw oliwek i owoców cytrusowych 
i wykonać krok w kierunku rolnictwa odpornego 
na zmiany klimatu w obszarze śródziemnomorskim.

„Nasze strategie adaptacji 
mogą być wdrażane w in-
nych obszarach, stojących 
przed podobnymi wyzwa-

niami zmian klimatu”

Prognozuje się, że zmiany klimatu spowodu-
ją deficyt zasobów wodnych UE, szczegól-
nie w rejonie Morza Śródziemnego. - Latem, 
dostępność wody może spaść o 20-30% 
do 40-50%. Obszar dorzeczy dotkniętych 
poważnym stresem wodnym może wzro-
snąć o 35%. Plony spadną o 30% w wy-
niku występowania wysokich temperatur 
i ograniczonej dostępności wody, a ekspo-
zycja na ryzyko suszy zwiększy podatność 
rolnictwa - mówi Lia Kountoura z Hyetos, 
firmy doradczej specjalizującej się w go-
spodarce wodnej.
Jest ona liderem projektu o nazwie LIFE 
AgroClimaWater, w ramach którego współ-
pracuje z dwiema organizacjami rolniczy-
mi na Krecie (Grecja) i jedną w Basilicata 
(Włochy). - Głównym celem jest promowa-
nie efektywnej gospodarki wodnej i wspie-
ranie procesu przechodzenia na rolnictwo 
odporne na zmiany klimatu w państwach 
śródziemnomorskich poprzez rozwijanie 
strategii adaptacyjnych gospodarki wod-
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www.ewp.eu
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W ramach projektu opracowano projek-
ty działań zarządczych, które zostały 
wdrożone przez trzy organizacje rolne. 
Obejmują one następujące obszary:
• przestrzeganie wymogów prawnych 

związanych ze zużyciem wody;
• identyfikacja i monitoring wzajemnych 

powiązań pomiędzy wodą i innymi za-
sobami;

• transparentność wewnętrzna oraz ze-
wnętrzna i zwiększanie świadomości 
na temat gospodarki wodnej;

• przygotowanie na sytuacje awaryjne 
i plany reagowania (np. na wypadek su-
szy); oraz

• accounting and reporting mechanisms 
to promote financial transparency.

Tak ulepszone zasady zarządzania przy-
czynią się do bardziej efektywnego wyko-
rzystania wody. 

Transfer dobrych praktyk
Trzy organizacje rolne, które wzięły udział 
w LIFE AgroClimaWater reprezentują po-
nad 10 000 rolników i 280 firm. - Ich udział 
w projekcie zmotywuje ogromną liczbę 
ich członków do stosowania proponowa-
nych dobrych praktyk rolnych - mówi pani 
Kountoura.
Projekt obejmuje także przygotowanie 
dwóch przewodników dla spółdzielni rolni-
czych i innych organizacji rolników, dotyczą-
cych sposobu tworzenia i wdrażania stra-
tegii adaptacji gospodarki wodnej zgodnie 
z normą EWS. Zostaną one opublikowane 
w języku greckim, włoskim i angielskim.
- Nasze strategie adaptacji mogą być wdra-
żane w innych obszarach, stojących przed 
podobnymi wyzwaniami w wyniku zmian 
klimatu - dodaje pani Kountoura. W szcze-
gólności, LIFE AgroClimaWater będzie 
uczestniczyć w targach wodnych w Hiszpanii 
i na Cyprze, by przekonywać rolników w tych 
krajach do wdrażania swoich metod i popu-
laryzować stosowanie efektywnej gospo-
darki wodnej w rolnictwie w całym rejonie 
Morza Śródziemnego.

Ponowne wykorzystanie wody 
w uprawach szklarniowych.

Zd
jęc
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Realizowany pod przewodnictwem 
Grecji projekt LIFE Adapt2Change 
pokazał, w jaki sposób rolnicy pro-
wadzący uprawy szklarniowe mogą 
przystosować się do sytuacji niedo-
boru zasobów wodnych. W ramach 
projektu opracowano zamknięty, 
w pełni zautomatyzowany system 
hydroponiczny, który został przete-
stowany w prototypowych szklar-
niach w Grecji i na Cyprze.
Szklarnie objęte projektem były za-
silane energią odnawialną, pocho-
dzącą z płytkich systemów geoter-
malnych. Ze względu na powszechną 
dostępność tego źródła energii, 
rezultaty projektu można wdrażać 
w całej Unii Europejskiej.
- Adapt2Change wprowadza innowa-
cyjne podejście poprzez opracowanie 
złożonych, prototypowych szklarni, 
które zminimalizują zapotrzebowa-
nie na wodę w sektorze rolnictwa, 
a także zużycie energii, jak rów-
nież wytwarzanie zanieczyszczeń 
związanych z działalnością rolniczą 
- mówi Alex Papachatzis, profesor 
pomologii Uniwersytetu w Saloni-
kach, który jest jednym z partnerów 
projektu.
Zamknięty system hydroponiczny 
w prototypowych szklarniach zu-
żywa 45% mniej wody niż konwen-
cjonalna szklarnia, a także do 70% 
mniej wody w porównaniu z uprawa-
mi polowymi. Instalacja układów re-
cyrkulacji wód opadowych oznacza, 
że w niektórych przypadkach można 
wykorzystać ponownie nawet 100% 

wody. Dodanie systemu chłodzenia 
wykazało potencjał zwiększenia 
efektywności gospodarowania zaso-
bami wodnymi do 75% w porówna-
niu z konwencjonalnymi szklarniami.
W ramach Adapt2Change opubliko-
wano przewodniki i instrukcje, które 
inni rolnicy i hodowcy mogą wyko-
rzystać w celu powielenia zastoso-
wanych metod:

• plany i strategie opracowania 
identycznych systemów; 

• praktyczny przewodnik, dotyczą-
cy struktury systemu recyklingu 
wody oraz jego wdrożenia;

• instrukcję zastosowania płytkich 
systemów geotermalnych w upra-
wach szklarniowych;

• przewodnik po recyklingu wody;
• przewodnik dotyczący przyjaznej 

dla środowiska produkcji rolnej; 
oraz 

• przewodnik zrównoważonego  
zużycia wody w ogrodnictwie 
szklarniowym.

W projekcie zaproponowano także 
reformę polityki rolnej w związku 
z wynikami analiz, dotyczącymi re-
cyklingu wody. Na bazie wyników 
realizowany jest projekt INTERREG 
„MED-Greenhouses”.

Więcej informacji 
Strona internetowa: 

 https://www.adapt2change.org/en/home

Więcej informacji
 Strona internetowa:

 http://www.lifeagroclimawater.eu/

https://www.adapt2change.org/en/home
http://www.lifeagroclimawater.eu/
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sowani. Przykładowo, na Cyprze, w latach 
2031-2060, wpływ zmian klimatu może 
ograniczyć średnie plony winogron o 52%, 
a pomidorów - o 26%.
Z drugiej strony, na Krecie, przy zastoso-
waniu tego samego scenariusza, progno-
zuje się, że plony pomidorów spadną o 9%, 
natomiast Sycylia może ucierpieć bardziej 
w wyniku tych zmian (plony niższe o 68%).

Narzędzie wspierające podejmowanie 
decyzji uwzględnia także prognozowa-
ne wahania poziomu wód podziemnych 
w obszarach pilotażowych. - Konieczność 
lepszej gospodarki zasobami wód pod-
ziemnych ma kluczowe znaczenie - 
mówi dr Giannakopoulos. - Na przykład, 
na Krecie należy spodziewać się znaczą-
cego dodatkowego obniżenia poziomu wód 
gruntowych o 4 do 12 metrów, w zależno-
ści od obszaru pilotażowego. Dodatkowo, 
w narzędziu ADAPT2CLIMA uwzględniono 
także prognozowane wpływy zmian kli-
matu na dotkliwość i intensywność susz. 
- Na wszystkich trzech wyspach należy 
spodziewać się stosunkowo bardziej do-
tkliwych i intensywnych okresów suszy, 
które wpłyną na zasoby wód powierzch-
niowych - dodaje.
Celem oceny zasobów wodnych przy uży-
ciu tego narzędzia jest wspieranie władz 
poszczególnych regionów w działaniach 
na rzecz wypracowania strategii efek-
tywnej gospodarki zasobami wodnymi 
w sektorze rolniczym, która ma przeciw-
działać skutkom zmian klimatu w zakresie 
dostępności wody.
Celem LIFE ADAPT2CLIMA jest udostęp-
nienie opracowanego narzędzia wspierają-
cego podejmowanie decyzji na platformie 
Climate-ADAPT (patrz s. 39).
Podczas, gdy wyniki projektu zosta-
ną - w różnym stopniu - uwzględnione 
w planowanych strategiach adaptacji 
w Grecji, na Cyprze oraz we Włoszech, 
dr Giannakopoulos jest przekonany, że 
długofalowy wpływ projektu „jest w więk-
szym stopniu związany z potencjałem tego 
narzędzia w zakresie edukacji i zwiększa-
nia świadomości”. - Poprzez jego zasto-
sowanie, interesariusz uczestniczy w sze-
rzej zakrojonej debacie na temat adaptacji 
do zmian klimatu i lepiej rozumie związane 
z tym zjawiskiem mechanizmy, zmienne 
oraz interesy poszczególnych stron.

W ramach projektów LIFE opracowano narzędzia 
wspierające podejmowanie decyzji w rolnictwie, 
które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia 
wody, optymalizacji zużycia nawozów, a także 
obejmują systemy wczesnego ostrzegania 
o pojawieniu się szkodników i chorób.

Narzędzia wspierające 
podejmowanie decyzji 
dla zrównoważonej  
produkcji roślinnej

wybranych technik adaptacji - wyjaśnia. - 
Rolnicy będą mogli dowiedzieć się więcej 
o spodziewanych zmianach warunków kli-
matycznych oraz ich wpływie na rolnictwo, 
jak również o dostępnych możliwościach 
adaptacji w związku z reagowaniem na te 
zmiany, a także o ich skuteczności.

Narzędzie dostarcza informacji na temat:
• prognoz w zakresie zmian klimatu;
• wpływu zmian klimatu na wydajność 

określonych upraw;
• wpływu zmian klimatu na warunki hy-

drologiczne w obszarach pilotażowych 
poszczególnych wysp;

• oceny podatności upraw; oraz
• efektywność potencjalnych opcji w za-

kresie adaptacji. 

Prognozowany wpływ różnych scenariuszy 
zmian klimatu na plony z upraw to kwe-
stia, którą rolnicy są szczególnie zaintere-

Tego rodzaju narzędzia wspierające 
podejmowanie decyzji mają kluczowe 
znaczenie dla zrozumienia, w jakich wa-
runkach zmiany klimatu niosą za sobą 
określone ryzyka dla konkretnych eko-
systemów oraz dla podjęcia odpowied-
nich działań, również w zakresie wcze-
snego zapobiegania.
W ramach LIFE ADAPT2CLIMA opracowa-
no narzędzie wspierające podejmowanie 
decyzji, które może wspomóc rolników 
na wyspach Morza Śródziemnego w przy-
stosowaniu się do zmian klimatu. Projekt 
testowano na Krecie, Sycylii oraz Cyprze. 
- Jakkolwiek należy spodziewać się, że 
zmiany klimatu dotkną wszystkie pań-
stwa UE, wyspy Morza Śródziemnego są 
na nie szczególnie narażone - mówi kie-
rownik projektu, Christos Giannakopoulos. 

- Nowe narzędzie stymuluje wpływ zmian 
klimatu na wydajność upraw i skuteczność 
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Więcej informacji 
Strona internetowa: http://adapt2clima.eu/en/

http://adapt2clima.eu/en/
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INTIA to publiczny serwis doradczy dla 
rolników z siedzibą w Nawarrze (Hisz-
pania). - W ciągu ostatnich lat, rola ser-
wisu doradczego uległa zmianie - mówi 
Alberto Lafarga z INTIA. - W mniejszym 
stopniu polega ona na spotkaniach in-
dywidualnych z rolnikami, w większym 
natomiast - na dostarczaniu narzędzi, 
których mogliby potrzebować.

Dotyczy to przede wszystkim młodych 
rolników. - Współpracujemy głównie 
z małą społecznością. Są to osoby dzia-
łające bardzo profesjonalnie, które bar-
dzo sprawnie wykorzystują narzędzia 
i rozwijają działalność rolniczą - mówi.

Przy współfinansowaniu udzielonym 
przez LIFE, INTIA opracowała projekt 
LIFE AGROgestor. Zespół projektowy 
utworzył geoportal rolnictwa eksten-
sywnego o nazwie sigAGROasesor. Moż-
na na nim znaleźć:
• cztery systemy wspierania procesów 

podejmowania decyzji; 
• wskaźniki środowiskowe; 
• listę zmiennych i procedur; 
• bazę danych rolników i działek pilota-

żowych; 
• bazę danych analiz gruntów dla 

wszystkich regionów Hiszpanii; 
• mapy różnych obszarów objętych pro-

jektem;

• przewodnik po dobrych praktykach;
• instrukcję użytkownika narzędzia; 

oraz
• raport poświęcony wskaźnikom środo-

wiskowym. 
 
W zakresie adaptacji do zmian klimatu 
opracowano dwa narzędzia podstawo-
we. - Pierwsze z nich jest związane ze 
zużyciem wody - mówi pan Lafarga. 
W Nawarze dla potrzeb rolnictwa na-
wadnia się ponad 100 000 ha gruntów. 
- Zarządzanie procesami nawadniania 
ma kluczowe znaczenie z ekonomiczne-
go punktu widzenia, jak również z per-
spektywy aspektów technicznych upraw 
- dodaje. Narzędzie sigAGRO-asesor do-
starcza rolnikom „bardzo dokładnych” 
informacji na temat zużycia wody, co 
pozwala na optymalizację tego zużycia.
- Narzędzie to zostało bardzo dobrze 
przyjęte przez rolników - zauważa pan 
Lafarga. - Niektóre społeczności już dziś 
niepokoją się, że zabraknie wody. 

Ostatni rok był bardzo suchy i niewy-
kluczone, że czekają nas ograniczenia 
w zakresie zużycia wody. Nasze na-
rzędzie jest przydatne dla rolników, 
ponieważ muszą oni przystosować się 
do niedoborów wody – podejmując od-
powiednie decyzje co do gatunków ro-
ślin uprawnych, nakładów, wysiewu itd. 

Możemy doradzać im, by wybrali uprawy 
o mniejszym zapotrzebowaniu na wodę, 
i wytłumaczyć, w jaki sposób mają zre-
alizować ten scenariusz. 

Na platformie dostępne jest także 
narzędzie analizy zużycia nawozów. 
Na podstawie obliczeń równowagi po-
między azotem, fosforem i potasem 
w glebie, możliwe jest doradzanie rolni-
kom w zakresie optymalnego stosowa-
nia nawozów przez cały czas w okresie 
wzrostu roślin. - Około 80% użytkow-
ników zajmuje się roślinami upraw-
nymi, takimi, jak pszenica, jęczmień, 
kukurydza i buraki - mówi pan Lafar-
ga. - Przygotowujemy także narzędzie 
do stosowania w ogrodnictwie - z takimi 
uprawami, jak pomidory, szpinak itd.
W ramach projektu LIFE opracowano 
modele, uwzględniające potencjalne 
plony. - To, co robimy na platformie, po-
lega na tworzeniu modeli „cyklu upraw” 
- kluczowych etapów wzrostu, które 
mają większe znaczenie z punktu widze-
nia podejmowanych decyzji, na przykład 
o zastosowaniu nawozu - tłumaczy pan 
Lafarga. Modele wykorzystują warto-
ści temperatur pozyskiwane w czasie 
rzeczywistym do obliczania momentu 
krytycznego, w którym należy podać 
roślinom azot.
W ciągu ostatnich kilku lat, narzędzie 
sigAGROasesor wzbogacono o telede-
tekcję danych, co dodatkowo poprawiło 
dokładność modeli. Rolnicy mają także 
do dyspozycji system wczesnego ostrze-
gania o pojawieniu się nowych szkodni-
ków i chorób - istotnego zagrożenia dla 
rolnictwa, powiązanego ze zmianami 
klimatu. - Opracowaliśmy model oparty 
o współpracę, który pozyskuje informa-
cje od rolników i przekazuje ostrzeżenia 
użytkownikom platformy – mówi pan 
Lafarga.
- Obecnie platformy używa około 400 
rolników, uprawiających łącznie oko-
ło 12 000 hektarów ziemi, a więc 
są to znaczące liczby. Stopniowo zwięk-
szamy liczbę rolników - dodaje. - Jednym 
z sygnałów otrzymywanych od użytkow-
ników jest informacja, że lubią używać 
wyłącznie smartfonów. Stoimy więc 
przed wyzwaniem opracowania aplikacji 
oferujących mniej więcej te same usłu-
gi, ale w mniejszym formacie tak, aby 
rolnicy mogli z nich korzystać, siedząc 
na traktorach w polu, w trakcie pracy.

Zd
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Zdjęcie: LIFE11 ENV/ES/000641

sigAGROasesor: 
Zalecenia dla rolników hiszpańskich, 
przekazywane w czasie rzeczywistym

Więcej informacji 
Strona internetowa: 

 https://www.agroasesor.es/en/

https://www.agroasesor.es/en/
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Dzięki opracowanej metodologii jesteśmy 
w stanie pokazać im, w jaki sposób zmiany 
klimatu mogą wpłynąć na nich w okresie 
najbliższych 30 lat.
Punktem wyjścia dla LIFE AGRI ADAPT była 
przygotowana przez Komisję Europejską 
w roku 2009 mapa stref ryzyka zmian kli-
matu dla rolnictwa. Bodensee-Stiftung za-
planowała opracowanie projektu z partne-
rem europejskim w każdej z następujących 
stref: atlantycka, kontynentalna, północna 
i południowa. Cel ten zrealizowano, a projekt 
obejmuje partnerów i działania pilotażowe 
w Hiszpanii, Francji, Niemczech i Estonii. 

- Podstawowym celem było opracowanie 
metodologii oceny, która byłaby dopaso-
wana do wszystkich czterech stref kli-
matycznych Europy - i mogłaby posłużyć 
do oceny gospodarstw rolnych różnego 
typu - tłumaczy pan Trotschler.
Rezultatem końcowym jest „lista kontrol-
na zmian klimatu”, która ma zastosowanie 
do żywego inwentarza (produkcja nabiału 
i mięsa), gruntów ornych i plantacji trwa-
łych w całej Europie.

- Rolnictwo to jeden z sektorów naj-
bardziej podatnych na zmiany klimatu. 
Projekt LIFE AGRI ADAPT może poka-
zać rolnikom, na ile zmiany te wpłynę-
ły już na ich działalność, i w jaki sposób 
mogą one na nią wpłynąć w najbliższej 
przyszłości - mówi kierownik projektu 
Patrick Trotschler z fundacji przyrodniczej 
Bodensee-Stiftung w Niemczech.
Jego zespół pracuje w czterech pilota-
żowych obszarach wiejskich, szczególnie 
narażonych na zmiany klimatu, w celu 
opracowania bazy wiedzy dla potrzeb 
oceny i monitorowania podatności na po-
ziomie poszczególnych gospodarstw rol-
nych. - Chodzi tu o przekształcenie po-
siadanej wiedzy o zmianach klimatu oraz 
zademonstrowanie znaczenia tych zmian 
dla gospodarstw regionu - mówi.

Od pogody do klimatu
- Z naszego doświadczenia wynika, że rol-
nicy często koncentrują się na pogodzie, 
a więc przyjmują perspektywę krótkoter-
minową. Nie skupiają się natomiast na kli-
macie, czyli na perspektywie długofalowej. 

Zwiększanie świadomości na temat  
podatności poszczególnych gospodarstw 
rolnych na zmiany klimatu
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Projekt LIFE posłużył 
opracowaniu „listy 
kontrolnej zmian 
klimatu” dla rolników, 
oceniającej podatność 
poszczególnych 
gospodarstw 
rolnych, która 
zarazem pomaga 
im w opracowaniu 
odpowiednich 
środków adaptacji 
do tych zmian.
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przekazania innym rolnikom i interesa-
riuszom sektora rolnego wiedzy poprzez 
zademonstrowanie niektórych metod ada-
ptacji i ich efektów.
W ramach projektu przygotowano także 
pakiet szkoleniowy, dostępny w pięciu ję-
zykach. - Organizujemy prezentacje i szko-
lenia na uczelniach rolniczych oraz w or-
ganizacjach doradczych. Przedstawiamy 
wskaźniki klimatyczne i naszą metodolo-
gię, a następnie omawiamy potencjalne, 
dostępne dla rolników opcje przystoso-
wawcze - wyjaśnia.
Do udziału w LIFE AGRI ADAPT w formie 
warsztatów szkoleniowych i webinariów 
zaproszono także przemysł spożywczy. 
Zainteresowanie projektem rośnie od roku 
2018, gdy susza w Niemczech sprawiła, 
że niektóre z tych organizacji miały duży 
problem z pozyskiwaniem surowców. - 
Obecnie otrzymujemy od firm spożyw-
czych i organizacji opracowujących normy 
w tym sektorze konkretne prośby o przed-
stawienie naszej metodologii - mówi pan 
Trotschler. - Ich przedstawiciele zaczynają 
dostrzegać, że jest ona elementem zarzą-
dzania jakością i ryzykiem. Korzystanie 
z usług dostawców, którzy przystosowa-
li się dobrze do zmian klimatu, oznacza 
większe bezpieczeństwo zarówno pod 
względem jakości, jak i ilości dostaw.

Przygotowywanie  
rolników na nadcho-
dzącą przyszłość
Jak twierdzi pan Trotschler: - Nie ulega 
wątpliwości, że okres wdrażania projektu - 
trzy i pół roku - to zbyt krótko, by zobaczyć 
wdrożenie licznych, konkretnych środków. 
To raczej proces krzewienia świadomości 
wśród rolników i pokazywania im ewentu-
alnych rozwiązań na przyszłość. Chcemy 
pokazać rolnikom, że zmiany klimatu po-
stępują - a wprowadzone w pierwszej ko-
lejności, łatwe do zrealizowania działania 
za 10 lat przestaną być wystarczające.
Rolnicy zawsze mówią o maksymalizacji 
plonów, to jednak tylko jeden element, 
a jeśli koncentrują się tak bardzo na tym 
aspekcie, podejmują duże ryzyko i zuży-
wają znaczące nakłady w postaci nawozów 
i pestycydów. Jeśli strategia ta okazuje się 
zawodna z powodu zmian klimatu, tracą 
dużo pieniędzy - tłumaczy. - Tego, o czym 
mówimy, nie można rozpatrywać wy-
łącznie w kontekście plonów za dany rok 
- należy raczej wdrażać strategię bardziej 
regularnych, wyższych plonów w okresie 
10 lat.
Jest to proces, a nasz projekt może 
go wspierać - zwiększać świadomość 
i przekonywać rolników, by spróbowali 
czegoś nowego - dodaje pan Trotschler. 

Narzędzie oceny po-
datności gospodarstw 
rolnych
Drugim narzędziem, opracowanym w ra-
mach LIFE AGRI ADAPT jest narzędzie 
oceny podatności gospodarstw rolnych. 
Bazuje ono na wywiadach z rolnikami.
- Przekazujemy informacje o konkret-
nych zagadnieniach, dane na temat typu 
gospodarstwa rolnego i jego strategii; 
czy dane gospodarstwo wdrożyło już 
środki adaptacji, doświadczenia z lat 
poprzednich, i tak dalej - wyjaśnia pan 
Trotschler. Każdy wywiad służy jako ma-
teriał do analizy SWOT, która stanowi 
podstawę planu adaptacji na poziomie 
indywidualnych gospodarstw.
Wspólnie, ACZ i narzędzia oceny podat-
ności gospodarstw rolnych, sprowadzają 
kwestię zmian klimatu do poziomu po-
jedynczego gospodarstwa. - Narzędzia 
zwiększają świadomość występowania 
zmian klimatu, jak również świadomość 
podatności, ewentualnych rozwiązań i ich 
skuteczności - dodaje. 

Szkolenie doradców 
gospodarstw rolnych
Narzędzia w ramach projektu są przezna-
czone raczej dla doradców rolnych niż bez-
pośrednio dla rolników. Zespół LIFE AGRI 
ADAPT przedstawia swoją metodologię 
i planuje szkolenia dla doradców. W ciągu 
ostatnich miesięcy trwania realizacji tego 
projektu LIFE, który zostanie zakończo-
ny jesienią 2019 r., jego uczestnicy będą 
pracować nad narzędziem internetowym. 
Obejmie ono dane na temat klimatu i plo-
nów dla niektórych siatek, jak również 
uwzględni sugestie co do ewentualnych 
środków adaptacji – dotyczące ich efek-
tywności, możliwości zastąpienia oraz 
zmian programu. - Narzędzie internetowe 
nie dotyczy poszczególnych gospodarstw, 
daje jednak możliwość dotarcia zarówno 
do rolników, jak i ich doradców i techni-
ków. Warsztaty w gospodarstwach pilo-
tażowych okazały się dobrym sposobem 

Narzędzie stref  
rolno-klimatycznych
LIFE AGRI ADAPT współpracuje z gospo-
darstwami pilotażowymi we wszystkich 
czterech strefach klimatycznych. Przy 
pomocy zarejestrowanych danych na te-
mat klimatu oraz prognoz zmian klima-
tu, pochodzących ze Wspólnego Centrum 
Badawczego Komisji Europejskiej (JRC), 
w ramach projektu opracowano narzędzie 
analityczne dla stref rolno-klimatycznych 
(ACZ). Szczegółowe dane JRC są dostępne 
dla wszystkich części Europy oraz dla sia-
tek o powierzchni 25 km2. Zespół projekto-
wy zdołał nanieść na małe siatki wszystkie 
120 pilotażowe gospodarstwa - uzyskując 
w ten sposób dane klimatyczne dla indy-
widualnych gospodarstw.
Narzędzie ACZ dostarcza 62 rolniczych 
wskaźników klimatu dla niedawnej prze-
szłości i niedalekiej przyszłości. Te „iden-
tyfikatory upraw” określają związane z kli-
matem potrzeby takich roślin uprawnych, 
jak pszenica ozima, kukurydza i rzepak. 
- Na podstawie naszych identyfikatorów 
upraw wiemy, jak rośliny te rozwijały się 
w przeszłości i jak może wyglądać ich 
wzrost w przyszłości - mówi pan Trotschler. 
Przekazywanie rolnikom szczegółowych 
danych, jak choćby o podwojeniu spodzie-
wanej liczby dni, kiedy temperatura prze-
kroczy 25 stopni Celsjusza na przestrzeni 
najbliższych 30 lat, sprawi, jego zdaniem, 
że zaczną w większym stopniu skupiać się 
na strategiach przystosowawczych.

„Chcemy pokazać rolni-

kom, że zmiany klimatu 

postępują - a wprowadzo-

ne w pierwszej kolejności 

łatwe do zrealizowania 

działania za 10 lat prze-

staną być wystarczające.
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Więcej informacji 
Strona internetowa: https://agriadapt.eu/

https://agriadapt.eu/


30

Zrównoważona produkcja  
mięsa i nabiału

Większość projektów LIFE, skoncentrowanych na produkcji 
mięsa i nabiału, była ukierunkowana na hamowanie zmian 
klimatu (np. poprzez zredukowanie emisji gazów cieplarnia-
nych przez zwierzęta). Jednakże, rosnący wpływ zmian kli-
matu oznacza, że rolnicy produkujący mięso i nabiał, jak i ich 
odbiorcy będą musieli przystosować się do nowych warunków. 
LIFE AGRI ADAPT rozwija bazę wiedzy, która służy do oceny 
i monitorowania podatności indywidualnych gospodarstw rol-
nych na zmiany klimatu. Projekt promuje także środki zrów-
noważonej adaptacji. 

Jak to opisano szczegółowo w poprzednim rozdziale, metoda 
oceny LIFE AGRI ADAPT ma zastosowanie do wszystkich czte-
rech stref klimatycznych Europy - południowej, atlantyckiej, 
kontynentalnej i północnej. Jak mówi kierownik projektu Patrick 
Trotschler: - Lista kontrolna zmian klimatu, którą opracowali-
śmy, ma zastosowanie do gospodarstw hodowlanych, upraw 
rolnych i plantacji trwałych w całej Europie. 
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Z pomocą LIFE, rolnicy 
trudniący się hodowlą żywego 
inwentarza prezentują 
metody zrównoważonego 
przystosowania do zmian 
klimatu, uwzględniające 
takie zagadnienia, jak 
stres termiczny zwierząt 
i dynamiczny wypas rotacyjny.
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NIEKTÓRE ZALECENIA AGRI ADAPT
DOTYCZĄCE ŻYWEGO INWENTARZA

Środki zrównoważonego przystosowania 
dla gospodarstw hodowlanych skupia-
ją się głównie na ograniczeniu stresu 
termalnego i poprawie niezależności 
paszowej (we wszystkich regionach na-
rażonych na zmiany klimatu), a więc na:
 
• prawidłowym zagęszczeniu populacji 

zwierząt w budynkach;
• ulepszonych systemach chłodzenia 

(obory otwarte z wentylacją pasyw-
ną, zainstalowanie wywietrzników, 
schronienie dla zwierząt na zewnątrz, 
zacienienie obór);

• zwiększeniu pojemności składowania 
paszy;

• zwiększeniu niezależności paszowej 
oraz dywersyfikacji pasz;

• dużej liczbie koryt poidłowych; oraz
• na planach zarządzania wypasami, 

tak, aby zwiększyć ilość i jakość pa-
stwisk w hodowlach przemysłowych.

Główne efekty LIFE AGRI ADAPT:
• metodologia oceny podatności 

na zmiany klimatu, którą można za-
stosować do głównych typów rol-
nictwa w Europie (np. automatyczne 
wyliczanie 70 różnych wskaźników 
rolno-klimatycznych);

• ocena podatności wdrożona w 120 pi-
lotażowych gospodarstwach rolnych 
w całej Europie;

• pakiet szkoleniowy, dotyczący zrów-
noważonej adaptacji rolnictwa (do-
stępny w pięciu językach, darmowe 
pobranie: www.agriadapt.eu);

• ponad 20 warsztatów pokazowych dla 
rolników, doradców i innych interesa-
riuszy sektora rolnictwa;

• rozpowszechnienie wyników projektu 
także wśród przedsiębiorstw sektora 
spożywczego oraz firm ubezpiecze-
niowych; oraz

• narzędzie internetowe AgriAdapt 
(nowy serwis internetowy, służą-
cy ocenie i ograniczaniu podatności 
europejskich gospodarstw rolnych 
na zmiany klimatu, dostępne od końca 
roku 2019).

W projekcie opracowano także „Narzędzie 
Oceny Produktów Mlecznych” ze wskaźni-
kami produkcji mleka, powiązanymi z pro-
blemami klimatycznymi.
Dla rolników zajmujących się hodowlą, 
jednym z głównych problemów jest stres 
termiczny zwierząt - dodaje. - Jednym 
z rozwiązań technicznych jest zapewnienie 
dobrej klimatyzacji w budynkach; ma ona 
kluczowe znaczenie - można zainstalować 
system wentylacji lub zmniejszyć zagęsz-
czenie stada.

Dynamiczny
wypas rotacyjny

© - 2018 - LIFE15 CCA/DE/000072. W
sz

ys
tki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e.

 L
ic

en
cj

a 
ud

zi
el

on
a 

U
ni

i E
ur

op
ej

sk
ie

j n
a 

ok
re

śl
on

yc
h 

wa
ru

nk
ac

h.

Francuski projekt PTD LIFE wpro-
wadził koncepcję znaną jako „dy-
namiczny wypas rotacyjny” w celu 
poprawy gospodarowania użytkami 
zielonymi. We współpracy ze 120 
hodowcami żywego inwentarza 
(bydło, owce i kozy), przetestowa-
no nowe gatunki ziół, lepiej przy-
stosowane do zmian klimatu, oraz 
utworzono przystosowane plany 
wypasu w celu zoptymalizowania 
potencjału produkcyjnego użytków 
zielonych i zapewnienia odpowied-
niego sposobu żywienia zwierząt 
roślinożernych. Zastosowane meto-
dy pokazowe podlegały starannemu 

monitorowaniu przez ekspertów rol-
nictwa, w wyniku czego stwierdzo-
no, że mają one pozytywny wpływ 
na różnorodność biologiczną organi-
zmów aerobowych w glebie, zużycie 
nawozów, przechwytywanie dwu-
tlenku węgla, emisje gazów cieplar-
nianych, jak i rentowność rolnictwa.

Podział ryzyka
Kolejnym środkiem, testowanym w pro-
jekcie, jest zwiększanie „niezależno-
ści paszowej” gospodarstw rolnych. - 
Dywersyfikacja roślin pastewnych pozwala 
rozłożyć ryzyko - mówi pan Trotschler. - 
Wiele gospodarstw specjalizuje się w pro-
dukcji jedynie dwóch lub trzech rodzajów 
roślin, co jest problemem, ponieważ ry-
zyko skutków zmian klimatu jest w takim 
przypadku bardzo wysokie. Zamiast tego, 

niektóre z pilotażowych gospodarstw 
uczestniczących w LIFE AGRI ADAPT eks-
perymentują z większą różnorodnością 
upraw lub zwierząt, co pozwala im także 
zdywersyfikować źródła dochodu.

Więcej informacji 
Strona internetowa: 

 https://www.life-ptd.com/

Więcej informacji 
Strona internetowa: https://agriadapt.eu/

www.agriadapt.eu
https://www.life-ptd.com/
https://agriadapt.eu/
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Ekonomicznie opłacalna  
adaptacja gospodarstw rolnych

Wpływ na adaptację 
do zmian klimatu
RECYKLING SUBSTANCJI 
ODŻYWCZYCH
Kompostowanie różnych materiałów przy-
czyniło się do ustabilizowania, a w niektó-
rych przypadkach - do zwiększenia plonów 
przy jednoczesnej poprawie jakości gleby.
Zwiększa to odporność gospodarstwa 
na ekstremalne zjawiska pogodowe, jak 
choćby intensywne opady deszczu lub su-
sze. Gleba wyższej jakości jest w stanie 
absorbować większe ilości wody, zamiast 
generować spływy powierzchniowe. 
PŁODOZMIAN
Wprowadzenie roślin strączkowych tak-
że przyczyniło się do ustabilizowania lub 
zwiększenia plonów. Efekt ten był najbar-
dziej widoczny w gospodarstwach, w któ-
rych wcześniej upraw strączkowych nie 
było lub były prowadzone na niewielką 
skalę. 
OGRANICZENIE ORKI
Gospodarstwa uczestniczące w projekcie 
ograniczyły orkę, aby poprawić kondycję 
i strukturę gleby. Oznaczało to obniżenie 
częstotliwości orki (co drugi rok), orkę 
płytszą, a w niektórych przypadkach cał-
kowite jej wyeliminowanie. Co istotne, nie 
stwierdzono obniżenia plonów w wyniku 
ograniczenia orki. 
AGROLEŚNICTWO
Zróżnicowane praktyki z zakresu agrole-
śnictwa prowadziły na ogół do uzyska-

nia stabilnych plonów, nie stwierdzono 
jednak jednoznacznie, jaki jest ich 

wpływ na glebę. 

Projekt LIFE demonstrujący przyjazne dla klimatu praktyki rolne 
 odzyskiwanie substancji odżywczych, płodozmian, ograniczenie 
orki i agroleśnictwo  w Szwecji, Niemczech i we Włoszech.

• zoptymalizowane systemy uprawy; oraz
• agroleśnictwo.

Projekt miał na celu nawiązanie ścisłej 
współpracy pomiędzy uczestniczącymi 
w nim gospodarstwami rolnictwa orga-
nicznego, lokalnymi doradcami i naukow-
cami. Współpraca ta umożliwiła zgroma-
dzenie twardych danych na temat wpływu 
różnych praktyk. Każde z gospodarstw 
oceniło swój potencjał adaptacyjny, ze 
szczególnym uwzględnieniem praktyk, 
które pozwoliły utrzymać lub zwiększyć 
wydajność plonów; jak również tych, które 
zapewniły utrzymanie lub poprawę jako-
ści gleby (zwięzłość, zawartość próchnicy, 
zdolność do zatrzymywania wody). 

- Projekt SOLMACC LIFE miał pokazać, że 
praktyki rolne mogą służyć łagodzeniu 
zmian klimatu i ułatwiać przystosowanie 
się do nich, przynosząc zarazem ekono-
miczne korzyści rolnikom - wyjaśnia ko-
ordynatorka projektu, Tereza Maarova, 
z europejskiej grupy Międzynarodowej 
Federacji Rolnictwa Ekologicznego 
(IFOAM UE). 
W ramach projektu wdrożono przy-
jazne dla klimatu praktyki w 12 go-
spodarstwach pokazowych w Szwecji, 
w Niemczech oraz we Włoszech. Były to: 

• zoptymalizowany odzysk substancji od-
żywczych (np. kompostowanie);

• zoptymalizowane uprawy roślin 
strączkowych i traw pastewnych 
w płodozmianie;
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Adaptacja do różnych  
warunków klimatycznych
Każde z 12 gospodarstw, zajmujących się 
uprawami organicznymi, reprezentowało 
inny typ działalności - były to: hodowla, 
uprawa, działalność mieszana, ogrodnicza, 
gospodarstwa małe, duże, rodzinne i inne. 
Były też rozproszone w siedmiu różnych 
strefach klimatycznych Europy (od ciepłej 
śródziemnomorskiej po chłodną kontynen-
talną).
Gospodarstwem zlokalizowanym najdalej 
na północy spośród wszystkich uczest-
niczących w projekcie było Tragsta Gard, 
zajmujące się działalnością mieszaną 
i położone w Szwecji 70 km od Ostersund. 
Rolnicy Eva i Torgny Widholm mają 140 
krów mlecznych, 260 hektarów użyt-
ków rolnych oraz 20 hektarów pastwisk. 
Produkcję organiczną prowadzą od roku 
2008.
Ciężko pracowaliśmy, aby zwiększyć 
efektywność produkcji i ją zracjonalizo-
wać - mówi pan Widholm z gospodarstwa 
Tragsta. - Popularyzacja działań na rzecz 
adaptacji do zmian klimatu to dla nas na-
turalny, kolejny krok w obranym kierunku. 
Chcemy dzielić się z innymi naszym do-
świadczeniem.
Eric Gall, kierownik ds. polityki IFOAM UE, 
uważa takie deklaracje za bezcenne. - 
Popularyzacja przyjaznych dla klimatu 

• zastosowanie na polach pozostałości 
obornika i gnojówki z wytwórni biogazu 
przyczyniło się do zwiększenia plonów 
o ponad 10%, a zarazem - do wzrostu 
odporności i niezależności gospodar-
stwa;

• wydłużenie cyklu upraw strączkowych 
dostarczyło paszę objętościową dla 
bydła mlecznego, zwiększając zarazem 
żyzność gleby i plony. Zwiększona za-
wartość paszy objętościowej w poży-
wieniu poprawiła jakość przeżuwania, 
jak i kondycję zdrowotną krów. W sy-
tuacji, gdy nie ma potrzeby kupowania 
koncentratów, maleje ślad węglowy 
związany z produkcją mleka;

• ograniczenie głębokości orki potencjal-
nie zwiększa zawartość masy organicz-
nej w wierzchniej warstwie gleby, ogra-
niczając zarazem erozję i zwiększając 
zdolność gleby do zatrzymywania wody. 
Co istotne, przy ograniczeniu orki, spa-
dły koszty operacyjne oraz koszty pracy; 
oraz

• nowy system lasów i pastwisk chro-
ni różnorodność biologiczną i pozwala 
na dywersyfikację dochodów gospo-
darstwa (większa wydajność produkcji 
trawy, ścier drzewny do produkcji masy 
papierniczej, brzozowe drewno opałowe, 
sadzonki sosen dla tartaków).

praktyk rolnych wymaga wzorców, któ-
re mogliby naśladować inni rolnicy, jak 
i konsumenci w społeczeństwie, które 
musi szybko przestawić się na zrówno-
ważony rozwój. W szczególności, rolnicy 
potrzebują perspektywy długoterminowej 
i odpowiedniego doradztwa techniczne-
go i wsparcia strategicznego w zmianie 
stosowanych praktyk rolnych - mówi. - 
Rolnictwo i produkcja żywności muszą 
obrać kurs na agroekologię, co będzie wy-
magało wielu badań oraz nowej wspólnej 
polityki rolnej, zdolnej do lepszego nagra-
dzania rolników podejmujących działania 
na rzecz ochrony dobra wspólnego, zaso-
bów naturalnych i naszego klimatu.

W ramach projektu SOLMACC wdrożono 
między innymi:
• wytwórnię biogazu do oczyszczania 

obornika zwierzęcego, wytwarzania 
ciepła i elektryczności;

• przedłużenie okresu uprawy strączko-
wych roślin pastewnych (uprawianych 
w celu poprawy jakości gleby) z 4 do 5 
lat;

• zmniejszenie głębokości orki na więk-
szości pól; oraz

• utrzymanie systemu lasów i pastwisk 
o powierzchni około 15-20 hektarów. 

Działania te wywarły znaczący wpływ 
na potencjał adaptacyjny pod względem 
wydajności plonów i jakości gleby: 
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Strona internetowa: http://solmacc.eu

http://solmacc.eu
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Przystosowanie pastwisk 
alpejskich

- Ekosystemy alpejskie są newralgicznymi 
punktami z punktu widzenia zmian 
klimatu, jak i zmian sposobu wykorzys-
tania gruntów. Dotyczy to w szczegól-
ności trwałych użytków zielonych - tłu-
maczy Camiolla Dibari z projektu LIFE 
PASTORALP. Oprócz zmieniającego 
się klimatu, takie czynniki, jak zmiany 
społeczne i ekonomiczne, włącznie z de-
populacją i odchodzeniem od górskich sys-
temów rolnych, wywierają wpływ na ilość, 
jakość, skład botaniczny i różnorodność 
biologiczną trwałych użytków zielonych. 
Ma to negatywne skutki dla związanych 
z nimi usług ekosystemowych, takich jak 
sekwestracja węgla, jak i wartość kultur-
owa krajobrazów górskich.
W wielu regionach alpejskich brakuje 
narzędzi do eliminowania wpływu zmian 
klimatu na pastwiska. LIFE PASTORALP - 
projekt realizowany w latach 2017-2022 
- ma wypełnić tę lukę poprzez ocenę 
i testowanie środków przystosowaw-

czych, budowanie potencjału i rozwijanie 
lepszych strategii zarządzania alpejskimi 
użytkami zielonymi. Jest on wdrażany we 
współpracy ze społecznościami lokalnymi 
w dwóch alpejskich parkach narodowych: 
Parc National des Ecrins (Francja) oraz 
Parco Nazionale Gran Paradiso (Włochy).
Zespół projektowy mapuje główne 
rodzaje ekosystemów pastwiskowych 
na wysokości powyżej 1700 m, oraz an-
alizuje czynniki socjoekonomiczne, które 
wpływają na sposób zarządzania pas-
twiskami przez społeczności lokalne. 
Przeprowadzono także szeroko zakrojony 
przegląd krajowych i unijnych ram praw-
nych oraz ocenę dostępnych możliwości 
adaptacji. Projekt wykorzystuje obecnie 
połączenie modeli ekonomicznych, uczenia 
maszynowego oraz modeli opartych 
o procesy w celu ustalenia, w jaki sposób 
pastwiska będą ewoluować w przypadku 
wystąpienia zdefiniowanych scenariuszy 
klimatycznych.

Aby przystosować 
pastwiska alpejskie 
do zmian klimatu, 
LIFE ocenia strategie 
wypasu bydła 
i zrównoważonego 
rolnictwa, które 
zarazem spowalniają 
tempo porzucania 
gruntów rolnych.
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Więcej informacji 
Strona internetowa: 

 http://www.pastoralp.eu/home/
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Rolnicy i pasterzy uczest-
niczą w poszukiwaniu 
nowych metod działania
- Adaptacja metod zarządzania w celu 
poprawy jakości i ilości zawsze była 
elementem wdrażanego w pasterstwie 
„zestawu narzędzi” ochrony górskich 
użytków zielonych - zauważa pani Dibari.
- Jednakże hodowcy staną naj-
prawdopodobniej w obliczu nowych 
i nieoczekiwanych wyzwań, związanych 
ze spodziewanymi zmianami klimatu. 
Większa zmienność klimatu jest, przykład-
owo, znaczącym zagrożeniem w kon-
tekście zarządzania pastwiskami, wymaga 
bowiem elastyczności i zwiększonej zdol-
ności do szybkiej adaptacji.
Strategia projektu bazuje na zrozu-
mieniu sposobu postrzegania zmian 
przez hodowców zwierząt i ich zdolności 
do przystosowania się.
- Wstępna lista strategii adaptacyj-
nych w związku ze spodziewanymi zmi-
anami w sposobach zarządzania pas-
twiskami została opracowana w drodze 
warsztatów konsultacyjnych z udziałem 
interesariuszy - mówi pani Dibari. - Jest 
to istotne, ponieważ jednym z głównych 
celów projektów jest „przyjęcie proponow-
anych strategii adaptacji przez lokalnych 

działaczy i interesariuszy, aby zapewnić 
ciągłość ich wdrażania” - wyjaśnia.
LIFE PASTORALP pozwoli stworzyć 
platformę wdrażania narzędzi oraz 
doprowadzić do synergii z unijną strategią 
adaptacji do zmian klimatu.
Projekt przewiduje także szkolenie pas-
terzy, rolników i techników w zakresie 
stosowania środków adaptacji.

Rewitalizacja rynków 
lokalnych
- Jesteśmy przekonani, że projekt będzie 
miał istotny wpływ społeczny i ekonom-
iczny na gospodarkę lokalną, jak i na popu-
lację zamieszkującą obszar parków nar-
odowych, zarówno w trakcie wdrażania, 
jak również po jego zakończeniu - mówi 
pani Dibari.
- Projekt zapewni parkom narodowym ws-
parcie w zarządzaniu gruntami, łączeniu 
zrównoważonego rolnictwa z ochroną za-
sobów naturalnych i dzikiej flory i fauny. 
Rolnicy będą mogli promować produkty 

wysokiej jakości z etykietą „przyjazne dla 
klimatu”. Zmiany te będą sprzyjały rewit-
alizacji rynków lokalnych i ożywieniu gos-
podarki miejscowej. Stabilność alpejskich 
społeczności wiejskich zostanie umoc-
niona, oczekujemy też, że tempo porzu-
cania gruntów i migracji osłabnie - dodaje.
Zdefiniowanie wskaźników środowiskow-
ych i społeczno-ekonomicznych dla pas-
twisk oraz skonsolidowanie wyników 
w formie wytycznych pozwoli innym re-
gionom alpejskim czerpać korzyści ze 
zgromadzonej wiedzy. Projekt dostarczy 
również wytyczne w zakresie integracji 
środków przystosowawczych ze wspólną 
polityką rolną i programami rozwoju ob-
szarów wiejskich.

http://www.pastoralp.eu/home/
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Żyzne gleby i odporne  
użytki zielone

na Nizinie Padańskiej zdecydowało się 
wdrożyć nawadnianie tego typu. 

Projekt LIFE HelpSoil promował także sto-
sowanie nawozów naturalnych przy użyciu 
doglebowych aplikatorów łyżwowych oraz 
systemów fertygacji. Techniki te mają pod-
nieść wydajność obornika i gnojówki oraz 
zapobiegać nadmiernej zwięzłości gleby.  
- Zgromadziliśmy dane agronomiczne 
i ekologiczne, aby ocenić, na ile techniki 
uprawy konserwującej są w stanie zwal-
czać skutki zmian klimatu - mówi Stefano 
Brenna, kierownik techniczny projektu.

Usprawnianie transfor-
macji
- Przejście z tradycyjnych praktyk rolnych 
na uprawy konserwujące wymaga jednak 
czasu - ostrzega pan Brenna. - Należy trak-
tować jako priorytetowe takie działania, jak 
demonstrowanie, szkolenie oraz informo-
wanie, aby zapewnić rolnikom możliwość 
nabycia niezbędnych umiejętności i do-
świadczenia. 

Proces transformacji we Włoszech wspo-
mogło włączenie środków wspierających 
popularyzację tych praktyk w zakresie go-
spodarowania glebą w formie regionalnych 
programów wsparcia rozwoju wsi.
Tym niemniej, praktyki te muszą być do-
stosowane do określonych warunków lo-
kalnych, a wdrożenie bardziej zrównoważo-
nych metod działania wymaga od rolników 
zrewidowania stosowanych obecnie stra-
tegii. Muszą oni mieć możliwość wymiany 
doświadczeń, zważywszy, że - jak podkre-
śla pan Brenna - wyniki często stają się 
widoczne nie od razu, ale w perspektywie 
długoterminowej.
Poprawa kondycji gleby przejawia się obec-
nością dwukrotnie lub trzykrotnie większej 
liczby dżdżownic i 30% większej liczby mi-
krostawonogów. Zużycie paliw kopalnych 
zmniejszono o 50-60% dzięki ogranicze-
niu mechanizacji, co wiąże się ze spadkiem 
emisji CO2 przy zachowaniu zbliżonej wy-
dajności plonów w porównaniu z gospodar-
ką konwencjonalną. 

Ogółem, projekt przyczynił się do wdro-
żenia strategii poprawy kondycji gleby, 
jak i do realizacji celów wspólnej polityki 

jak i zawartość masy organicznej w glebie, 
a także różnorodność biologiczną. Żyzna 
gleba, bogata w substancje organiczne, jest 
mniej narażona na erozję i pustynnienie, 
a także wymaga stosowania mniejszych 
ilości środków chemicznych. Dlatego też 
w perspektywie średnioterminowej uprawa 
będzie wymagała mniej pestycydów i na-
wozów i niższego zużycia energii, co przy-
niesie efekt w postaci obniżenia kosztów 
produkcji upraw.
W projekcie testowano podpowierzchnio-
we nawadnianie kropelkowe, stosowane 
w uprawach zerowych, przy którym mniej 
wody paruje z powierzchni gleby pokrytej 
roślinnością (ewapotranspiracja). Związane 
z tym niższe zużycie wody oznacza, że jest 
to dobry środek adaptacji do zmian klimatu, 
jak również kolejna metoda obniżania kosz-
tów ponoszonych przez rolników. W związku 
z dobrymi wynikami, osiągniętymi w te-
stach na trzech działkach pilotażowych 
(ok. 3-5 ha każda), więcej gospodarstw 

LIFE sprzyja tworzeniu odpornych na zmiany 
klimatu użytków zielonych poprzez 
zwiększanie żyzności gleby, zapobieganie 
erozji, wzmacnianie różnorodności biologicznej 
i promocję gospodarstw wielofunkcyjnych.

Włoski projekt LIFE HelpSoil wprowa-
dził ochronne praktyki rolne na Nizinie 
Padańskiej. Praktyki te, włącznie z wpro-
wadzeniem upraw osłonowych, płodo-
zmianu i uprawy zerowej, przyczyniły się 
do poprawy jakości gleby i udowodniły 
istnienie znaczącego potencjału adaptacji 
do zmian klimatu.

Gleba to największy magazyn zasobów 
dwutlenku węgla na ziemi, dlatego też od-
grywa kluczową rolę w walce ze zmiana-
mi klimatu. Ponadto, ekosystemy rolnicze 
bazują na glebie wysokiej jakości, która 
umożliwia dostarczanie wody i substancji 
odżywczych dla wzrostu roślin jak i re-
gulację cyklu hydrologicznego. Jednakże 
zmiany klimatu zagrażają realizacji tych 
funkcji gleby.

Konserwujące praktyki rolne, wprowadzone 
w ramach projektu LIFE HelpSoil wykazały, 
w jaki sposób można zwiększyć żyzność, 
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rolnej na rzecz zrównoważonej produkcji 
rolnej i efektywnego wykorzystania gle-
by, wody i innych zasobów naturalnych. 
- Rozpowszechnianie praktyk konserwacji 
gleby może przyczynić się do ogranicze-
nia erozji, zapobiec nadmiernej zwięzłości 
gleby, zwiększyć zawartość substancji or-
ganicznych, jak i różnorodność biologiczną 
gleby - kończy pan Brenna. - W perspek-
tywie długofalowej, przyjęcie tych technik 
może generować znaczące korzyści spo-
łeczno-ekonomiczne, umożliwiając upra-
wy z zastosowaniem mniejszej ilości sub-
stancji chemicznych, przy niższym zużyciu 
energii i zaangażowaniu pracy mechanicz-
nej, bez szkody dla opłacalności rolnictwa.

Odporne użytki zielone:
LIFE Viva Grass

Wiele obszarów półnaturalnych użyt-
ków zielonych na Litwie, Łotwie i w 
Estonii uległo degradacji z powodu 
nadmiernej intensyfikacji rolnictwa, 
prowadząc w najbardziej oddalonych 
regionach do marginalizacji i porzu-
cania gruntów. 

- Utrata różnorodności biologicznej 
użytków zielonych prowadzi do po-
gorszenia stanu usług ekosystemo-
wych lub nawet do ich wyelimino-
wania. Utrzymanie lub świadczenie 
tych usług w sposób sztuczny wy-
magałoby niezwykle wysokich na-
kładów inwestycyjnych - mówi Rita 
Griniene, specjalistka ds. komunika-
cji środowiskowej organizacji Baltic 
Environmental Forum Lithuania. Ta 
organizacja pozarządowa przyję-
ła rolę lidera w projekcie LIFE Viva 
Grass, który polegał na opracowaniu 
narzędzia informatycznego, wspiera-
jącego urzędników szczebla lokalne-
go i regionalnego odpowiedzialnych 
za planowanie działań ukierunko-
wanych na umacnianie powiązań 
pomiędzy czynnikami społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
w zarządzaniu użytkami zielonymi. 
Dzięki temu ekosystemy staną się 
bardziej odporne na zmiany klimatu. 

Projekt wniósł wkład w mapowa-
nie i ocenę ekosystemów i ich usług 
w krajach nadbałtyckich. Narzędzie 
Viva Grass zapewnia ramy i meto-
dologię specjalistycznej oceny usług 
rolniczo-ekosystemowych w trzech 
wymienionych krajach. Osoby odpo-
wiedzialne za kształtowanie polityki 
mogą wykorzystywać je w celu iden-
tyfikacji „newralgicznych punktów”, 
które dostarczają dużej liczby usług 

ekosystemowych o wysokiej warto-
ści, jak i „obszarów obojętnych”, które 
realizują wyłącznie usługi o wartości 
niskiej lub zerowej. 

- Decydenci mogą następnie podjąć 
odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć 
punkty najbardziej newralgiczne i pro-
pagować środki, które przyczyniają się 
do zmiany sposobu wykorzystania 
gruntów na obszarach obojętnych, by 
poprawić sposób realizacji usług eko-
systemowych i praktyki gospodaro-
wania glebą w tych obszarach - wy-
jaśnia pani Grinienė. 

KIERUNEK:
GOSPODARSTWA WIELOFUNKCYJNE 

Zespół projektowy doprowadził 
do rekultywacji ponad 150 ha 
użytków zielonych na dziewięciu 
obszarach pilotażowych w trzech 
państwach nadbałtyckich, gdzie 
testowano możliwość wielofunk-
cyjnego wykorzystania usług eko-
systemowych użytków zielonych. 
Na podstawie wyników tych badań, 
NGO opracowała następujące zale-
cenia dla rolników: - Należy rozwa-
żyć możliwość wytwarzania produk-
tów o wyższej wartości i stworzenia 
gospodarstwa wielofunkcjonalnego. 
To znaczy, zająć się produktami koń-
cowymi (np. lodami), a nie wyłącznie 
surowcami (mleko), i zdywersyfiko-
wać produkcję (np. łącząc rolnictwo 
z turystyką i/lub ochroną przyrody) 
- mówi pani Grinienė. 
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Więcej informacji 
Strona internetowa: http://www.lifehelpsoil.eu/

Więcej informacji 
Strona internetowa: http://vivagrass.eu/

http://www.lifehelpsoil.eu/
http://vivagrass.eu/
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Change Service przygotowuje sezonowe 
prognozy i wskaźniki dla poszczegól-
nych sektorów oraz narzędzia dostępne 
dla użytkowników, wspomagające dzi-
ałania w zakresie adaptacji do zmian 
klimatu. Specjalne narzędzie o nazwie 
AgriCLASS zostało zaprojektowane 
w celu popularyzacji wiedzy na temat 
wpływu zmian klimatu na uprawy. 
Narzędzia łączą zmienne klimatyczne 
z danymi z zakresu rolnictwa w celu 
opracowywania szczegó łowych 
wskaźników wpływu na poszczególne 
uprawy w określonych regionach. Nar-
zędzie dostarcza informacji w form-
acie, z którego mogą korzystać rolnicy 
i managerowie, producenci żywności, 
podmioty handlu detalicznego, jak i os-
oby odpowiedzialne za kształtowanie 
polityki.

W roku 2018, w ramach programu 
Copernicus uruchomiono bazę da-
nych Climate Data Store. Zapewnia 
ona darmowy dostęp do bogatych za-
sobów informacji na temat klimatu 
Ziemi, narzędzia adaptacyjne oraz 
symulacje klimatu. Dyrektywa UE IN-
SPIRE ułatwiła standaryzację danych 
geograficznych oraz dotyczących śro-
dowiska naturalnego. Dlatego projekty 
realizowane na poziomie poszczegól-
nych gospodarstw czy lasów będą mogły 
korzystać z gotowych zestawów danych, 
dostosowując je do warunków lokalnych. 

Więcej informacji: 
O programie Copernicus: https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus 
O Climate Data Store: https://cds.climate.copernicus.eu

OCZY EUROPY PATRZĄ NA ZIEMIĘ

Unia Europejska uruchomiła pro-
gram Copernicus Earth Observation, 
w ramach którego dane z sieci satel-
itów są udostępniane dla potrzeb 
europejskich serwisów informacyjnych. 
Serwisy te mogą korzystać bezpłatnie 
z unikatowych danych, udostępnianych 
także bez ograniczeń użytkownikom in-
dywidualnym. Są to m.in. dane dotyczące 
zmian w sposobie zagospodarowania 
gleby, powierzchni pokrywy leśnej, które 
można łączyć z danymi pozyskiwanymi 
z  naziemnych, powietrznych i morskich 
systemów pomiarowych.

Instytucją odpowiedzialną za koordyn-
ację i zarządzanie programem Coper-
nicus jest Komisja Europejska. Jest on 
wdrażany we współpracy z państwami 
członkowskimi, Europejską Agencją Kos-
miczną (ESA), Europejską Organizacją 
Eksploatacji Satelitów Meteorologicz-
nych (EUMETSAT), Europejskim Centrum 
Średnioterminowych Prognoz Pogody 
(ECMWF), Agencjami UE oraz Mercator 
Océan.

Copernicus dostarcza szczegółowe 
zestawy danych oraz informacje 
na temat klimatu w comiesięcznych ra-
portach w czasie zbliżonym do rzeczy-
wistego. W szczególności, Climate 
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W wielu projektach LIFE wykorzystuje 
się dane gromadzone przez satelitów 
do opracowywania narzędzi, które 
mają zwiększyć odporność leśnictwa 
lub rolnictwa na zmiany klimatu. 
Przykładowo, „mapy paliwowe”, które 
służą do zapobiegania pożarom lasów 
w Grecji zostały zaktualizowane na pod-
stawie danych z programu Copernicus. 
Mapy opracował wstępnie Uniwersytet 
w Salonikach dla potrzeb programu LIFE 
ArcFUEL. 

W ramach innych projektów LIFE opra-
cowano aplikacje pionowej segregacji 
danych do stosowania w leśnictwie i rol-
nictwie, w tym LIFE+ ForBioSensing PL 
(patrz s. 46-47) oraz sigAGROasesor 
(patrz s. 27).

https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus
https://cds.climate.copernicus.eu
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WYMIANA DANYCH DOTYCZĄCYCH 
ADAPTACJI W CAŁEJ EUROPIE

Europejska Platforma Dostosowania 
do Zmian Klimatu Climate-ADAPT 
bazuje na partnerstwie pomiędzy Ko-
misją Europejską i Europejską Agencją 
Środowiska (EEA). Climate-ADAPT jest 
utrzymywana przez EEA przy wsparciu 
Europejskiego Centrum Tematycznego 
ds. Skutków, Podatności i Przystosow-
ania do Zmian Klimatu (ETC/CCA).
Inicjatywa ta jest powiązana z Pri-
orytetem 2 (bardziej świadome pode-
jmowanie decyzji) unijnej strategii 
adaptacji. Platforma wspiera Europę 
w przystosowaniu się do zmian klimatu, 
pomagając użytkownikom uzyskać 
dostęp oraz możliwość wymiany da-
nych i informacji na temat następują-
cych dziedzin: 
• spodziewane zmiany kl imatu 

w Europie; 
• obecna i przewidywana podatność 

poszczególnych regionów i sektorów;
• strategie i działania adaptacyjne 

na szczeblu unijnym, krajowym i pon-
adnarodowym;

• studia przypadku z zakresu adaptacji 
i potencjału adaptacji; oraz 

• narzędzia wspierające planowanie ad-
aptacji. 

Climate-ADAPT dostarcza informacji 
na temat polityki unijnej dla 12 sektorów 
społeczno-ekonomicznych, do których 
należy rolnictwo i leśnictwo, w pow-
iązaniu z kluczowymi zasobami, studiami 
przypadku i określonymi wskaźnikami. 
Baza użytkowników składa się głównie 
z ekspertów, badaczy i osób odpowiedzi-
alnych za podejmowanie decyzji.
Kluczowe projekty adaptacyjne 
LIFE, włącznie z wieloma opisanymi 
w niniejszej broszurze, zostały przed-
stawione w poświęconej im zakładce 
na portalu Climate-ADAPT.

Więcej informacji: 
Witryna internetowa Climate-ADAPT: https://climate-adapt.eea.europa.eu
Strona poświęcona projektom LIFE: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/life-projects/life-projects

Modelowanie wilgotności gleby przeprowadzono 
z wykorzystaniem modelu równowagi wilgot-
ności gleby w jej górnych warstwach  
(do 1 m) © EEA

Średnie anomalie temperatury (°C) dla Europy 
w okresie od 28 czerwca do 4 lipca Okres refer-
encyjny to lata 1964-1993. © EEA
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będą też skutkowały wydłuże-
niem sezonu zwiększonego ry-
zyka pożarowego, jak i podwyż-
szeniem tego ryzyka, ekspansją 
objętych nim obszarów oraz 
wzrostem prawdopodobień-
stwa wystąpienia dużych poża-
rów. Pożary lasów przyczyniają 
się też do zmian klimatu po-
przez emisję dwutlenku węgla 
i innych gazów cieplarnianych. 
Utrata lasów skutkuje również 
powodziami, osuwiskami, jak 
i zwiększeniem prędkości wiatru 
podczas burz. 
We wszystkich obszarach - 
od starych puszcz i rezerwatów 
przyrody po plantacje leśne, lasy 

Zmiany klimatu, których skut-
ki nałożyły się w niektórych 
przypadkach na decyzje po-
dejmowane w przeszłości, 
doprowadziły do powstania 
mniej odpornych ekosystemów 
leśnych, a w rezultacie - mniej 
odpornych obszarów wiejskich.
Do skutków tych zmian nale-
żą zmiany w geograficznym 
rozmieszczeniu gatunków 
drzew, niedobory wody, a tak-
że częstsze ataki szkodników 
i chorób. Podwyższone stęże-
nie dwutlenku węgla w atmos-
ferze także wpływa na wzrost 
i produktywność lasów. Zmiany 
klimatu wpływają też na różno-

rodność biologiczną i dynamikę 
ekosystemów leśnych, w połą-
czeniu ze skutkami metod za-
rządczych, co z kolei wpływa 
na odporność lasów.
Zwiększona skala pożarów 
lasów pozostaje stałym za-
grożeniem w całej Europie, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
obszarów śródziemnomorskich. 
Choć pożary te nie zawsze 
są bezpośrednio związane 
z ociepleniem klimatu, należy 
spodziewać się nasilenia takich 
zjawisk, jak susze, fale upałów 
i przedłużone okresy suchej 
pogody, zwłaszcza na południu 
Europy. Prognozowane zmiany 

Adaptacja w leśnictwie
Zarządcy i właściciele lasów oraz rolnicy stoją dziś przed 
podobnymi wyzwaniami. Konieczne jest przystosowanie się 
do zmian klimatu oraz zmiana strategii zarządczych, ochrona lasów 
i ich usług ekosystemowych, przy uwzględnieniu zarówno ryzyk 
finansowych jak i dostępnych możliwości. Program LIFE wspiera 
wdrażanie nowych strategii w celu lepszego przystosowania 
lasów do zmieniających się warunków klimatycznych.

Europy stoją w obliczu zmian kli-
matu i ich skutków. Konieczne 
jest wdrożenie nowych metod 
zarządzania lasami i obszara-
mi zalesionymi, aby ograniczyć 
ryzyko pożarów, zwiększyć od-
porność lasów na ekstremal-
ne warunki pogodowe i ataki 
szkodników, zwiększając zara-
zem różnorodność biologiczną 
lasów i potencjał dostarczania 
usług ekosystemowych. Jest to 
szczególnie istotne w obszarach 
miejskich, gdzie lasy przyczy-
niają się do poprawy kondycji 
zdrowotnej i samopoczucia 
ludzi, a także są ważnym miej-
scem rekreacji. Odporne lasy 

©
 -

 2
01

8 
- 

LI
FE

15
 C

CA
/F

R/
00

00
21

/J
ul

ia
ne

 C
as

qu
et

/P
ar

c 
na

tu
re

l r
ég

io
na

l d
u 

Ha
ut

-L
an

gu
ed

oc
. 

W
sz

ys
tk

ie
 p

ra
w

a 
za

st
rz

eż
on

e.
 L

ic
en

cj
a 

ud
zi

el
on

a 
U

ni
i E

ur
op

ej
sk

ie
j n

a 
ok

re
śl

on
yc

h 
w

ar
un

ka
ch

.



PROBLEMY LASÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH, 
SPOWODOWANE LUB SPOTĘGOWANE
PRZEZ ZMIANY KLIMATU*

• podwyższone ryzyko pożarów, które w coraz więk-
szym stopniu materializuje się w formie niszczą-
cych pożarów lasów, szczególnie w obszarach śród-
ziemnomorskich, ale i poza nimi; 

• (inwazyjne) szkodniki i choroby, których nie da się 
zwalczać przy pomocy mechanizmów naturalnych, 
istniejących w ekosystemach lokalnych;

• inwazyjne gatunki leśne, częściowo w wyniku 
globalizacji, jednak zjawisko to jest spotęgowane 
przez zmiany klimatu;

• niedobory wody w wyniku przedłużonych okresów 
suchej pogody i fal upałów; oraz 

• mniej odporne ekosystemy leśne, niższa produk-
tywność lasów i społeczności lokalne narażone 
na zagrożenia wynikające z połączenia skutków 
zmian klimatu i nieprawidłowych decyzji zarząd-
czych podejmowanych w przeszłości.

KLUCZOWE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 
NIEZBĘDNE W CELU LEPSZEGO PRZYSTOSO
WANIA DO ZMIAN KLIMATU  LEŚNICTWO 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE* 

• dywersyfikacja stanowisk leśnych w celu złagodze-
nia skutków zmian klimatu, w tym ataków szkodni-
ków i chorób oraz pożarów leśnych; 

• dywersyfikacja dochodów w społecznościach za-
leżnych od leśnictwa, wprowadzenie nowych ro-
dzajów działalności generującej przychody, jak 
na przykład gromadzenie i przetwarzanie drewna 
posuszowego do produkcji energii; 

• przekierowanie uwagi na produkty leśne generu-
jące najwyższe zyski, np. poprzez selektywną wy-
cinkę dla branży produkcji szkieletów drewnianych 
w celu promowania drewna jako materiału budow-
lanego; 

• wprowadzenie większej ilości elementów leśnictwa 
bliskiego naturze i zwiększanie różnorodności bio-
logicznej; oraz 

• lepsza gospodarka leśna np. poprzez wykorzysta-
nie danych historycznych i modeli prognoz do opty-
malizacji harmonogramów robót leśnych. Dobre  
zarządzanie może doprowadzić do powstania 
w (najbliższej) przyszłości bardziej odpornych  
lasów. 
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się do zwiększania różnorodności 
biologicznej, zwiększa odporność 
i produktywność, jak również 
sekwestrację dwutlenku węgla 
w porównaniu z konwencjonal-
nym rolnictwem. Dlatego też za-
pewnia lepszą efektywność zu-
życia zasobów i może poprawić 
sytuację małych gospodarstw 
rolnych, a także zwiększyć bez-
pieczeństwo żywnościowe. 

Wkład LIFE 
w zwiększoną  
odporność  
leśnictwa
Program LIFE wspomaga le-
śnictwo w procesach adaptacji 
do wymagań zmieniającego się 
klimatu na szczeblu europej-
skim, regionalnym, krajowym 
i lokalnym. Poniżej przedsta-
wiono niektóre obszary klu-
czowe. 

ZAPOBIEGANIE I ZWALCZA
NIE POŻARÓW LASÓW
Zmiany klimatu skutkują na-
sileniem częstotliwości, inten-
sywności oraz wydłużeniem 
czasu trwania pożarów lasów. 
Wydłużenie okresów suszy, 
burze i fale upałów zwiększa-
ją ryzyko dużych pożarów lasu, 
które skutkują uwolnieniem 
do atmosfery większych ilości 
dwutlenku węgla, oraz praw-
dopodobieństwo erozji gleby.
W ramach programu LIFE za-
pewniono współfinansowanie 
kilkunastu projektów zwięk-
szających świadomość na te-
mat przyczyn pożarów lasów 
oraz podjęto działania, które 
mają im zapobiegać. Jednym 
z działań w tym zakresie było 
opracowanie mapy paliwowej 
obszarów leśnych - warstw 
roślinności, które mogą dopro-
wadzić do rozprzestrzenienia 
się niewielkiego początkowo 
pożaru. Poszczególne projek-
ty koncentrowały się na takich 
problemach, jak skład gatun-
kowy drzew, który kształtuje 
zapotrzebowanie lasu na wodę.
W Europie, większość poża-
rów lasów jest wywoływana 
przez działanie ludzi, dlatego 
kampanie zwiększania świa-
domości, adresowane do użyt-
kowników lasów, są kolejnym 
istotnym obszarem działania 
LIFE. 

są też w większym stopniu po-
chłaniaczami dwutlenku węgla, 
przyczyniając się do łagodzenia 
zmian klimatu. 

Zwiększanie odporności la-
sów i pól uprawnych na zmiany 
klimatu wymaga zasadniczo 
zastosowania różnorodnych 
środków oraz podejścia syste-
mowego. Agroleśnictwo - sys-
tem rolniczy, w którym łączy się 
drzewa z uprawami oraz (opcjo-
nalnie) hodowlą bydła na tej sa-
mej ziemi - jest szansą zarówno 
dla rolnictwa, jak i dla leśnictwa. 
System tego rodzaju przyczynia 

STRATEGIE 
ZWIĘKSZANIA 
ODPORNOŚCI 
LASÓW I OBSZARÓW 
ZALESIONYCH
 
• selektywne sadzenie 

gatunków drzew dla 
zwiększenia różno-
rodności genetycznej 
lasów oraz ochrony 
zagrożonych zasobów 
genetycznych zwięk-
sza odporność na cho-
roby oraz susze, jak 
również występujące 
z większą częstotliwo-
ścią i nasileniem burze 
i pożary;

• praktyki zarządcze 
skupione na mieszaniu 
gatunków zamiast 
monokultur zwiększa-
ją odporność lasów, 
efektywność zużycia 
energii i zasobów, 
chronią zatrudnienie 
w leśnictwie, zwięk-
szają konkurencyj-
ność oraz możliwości 
biznesowe w branżach 
związanych z biopro-
duktami; oraz 

• alternatywne stra-
tegie zarządzania 
lasami, skoncentro-
wane na docelowych 
gatunkach drzew, 
rotacja i odpowiednie 
techniki gospodarki 
leśnej mogą wzmoc-
nić potencjał ochro-
ny i różnorodności 
biologicznej oraz inne 
usługi ekosystemowe, 
dostarczane przez 
lasy europejskie. 

*Orientacyjna lista bazująca na wnioskach ze spotkania w ramach 

platformy LIFE w sprawie przystosowania rolnictwa i leśnictwa śród-

ziemnomorskiego do zmian klimatu, które odbyło się w Madrycie 

w dniach 13-14 marca 2018 r.



MONITOROWANIE 
I MODELOWANIE LASÓW 
ORAZ INNE NARZĘDZIA 
I USŁUGI

Program LIFE zapewnia wspar-
cie w zakresie monitorowania 
lasów. Działania w tym zakresie 
mogą przyczynić się do lepszej 
identyfikacji przyszłych ryzyk, 
takich jak rozprzestrzenia-

42

nie się szkodników i patoge-
nów. Mogą także prowadzić 
do zmian w zakresie gospo-
darki leśnej i polityki leśnictwa 
w odpowiedzi na zmiany klima-
tu. Przykładowo, finansowanie 
z programu LIFE jest wykorzy-
stywane do identyfikacji zmian 
struktury leśnej i składu gatun-
kowego drzewostanu Puszczy 
Białowieskiej w Polsce. 

We Francji, w ramach jednego 
z projektów opracowano narzę-
dzie do podejmowania decyzji, 
które służy analizie istniejących 
stanowisk leśnych i działań w za-
kresie zalesiania – pozyskane 
dane wykorzystuje się do pro-
jektowania strategii zarządzania, 
które są przystosowane do kon-
tekstu lokalnego, jak i zachodzą-
cych zmian klimatu.

Modelowanie ryzyk związanych 
ze zmianami klimatu przez 
projekty LIFE przyczynia się 
do zwiększania odporności ga-
łęzi przemysłu związanych z le-
śnictwem. Może także dostar-
czyć wytycznych dla potrzeb 
opracowania alternatywnych 
systemów produkcji.

ADAPTACYJNA
GOSPODARKA LEŚNA

Program LIFE zapewnił wspracie 
ponad 30 projektów, w ramach 
których wypróbowano nowe 
strategie adaptacyjne gospo-
darki leśnej. Znalazły się wśród 
nich testy systemów agroleśnic-
twa, które sprzyjają zwiększa-
niu różnorodności biologicznej, 
dywersyfikacji dochodów oraz 
sekwestracji dwutlenku węgla 
(patrz s. 54-55). 

Zmiany w leśnictwie doprowa-
dziły do poprawy różnorodności 
strukturalnej, różnorodności bio-
logicznej, jak i naturalnej zdolno-
ści lasów do regeneracji. Zmiany 
klimatu wpływają na skład drze-
wostanu lasów. Program LIFE 
wspiera badania tych zmian 
i dostarcza wiedzy, która w przy-
szłości posłuży do planowania 
działań adaptacyjnych.

Badanie kondycji zdrowotnej 
lasów przy pomocy kluczo-
wych wskaźników odporności 
pozwala określić priorytety 
gospodarki leśnej i zwiększyć 
tempo rozwiązywania proble-
mów. Proces ten przyczynia 
się również do powstawania 
nowych norm legislacyjnych 
w celu ochrony ekosystemów 
leśnych, na przykład, w związku 
ze stężeniem ozonu (patrz LIFE 
MOTTLES, s. 57). 

OCHRONA USŁUG 
EKOSYSTEMOWYCH

Wiele projektów LIFE kon-
centrowało się na działa-
niach na rzecz ochrony usług 

ekosystemowych, takich, jak 
magazynowanie dwutlenku 
węgla, zatrzymywanie wody, 
różnorodność biologiczna itd. 
Do działań tych należy popra-
wa różnorodności strukturalnej 
lasów na obszarach ochrony 
przyrody i w ich otoczeniu, oraz 
zwiększanie zdolności ekosys-
temów do samoorganizacji 
w celu rozwiązywania takich 
problemów, jak niedobór wody, 
wzrost temperatury i inne skut-
ki zmian klimatu. 

INFORMOWANIE, 
ZARZĄDZANIE 
I BUDOWANIE POTENCJAŁU

Sześć projektów LIFE związa-
nych z leśnictwem poświęco-
no zwiększaniu świadomości, 
budowaniu potencjału oraz 
ulepszaniu polityki zarządza-
nia; w wielu z nich znalazły się 
działania tego rodzaju, służące 
bardziej ogólnym celom.

Przykłady działań w ramach 
programu LIFE, które przy-
czyniają się do zwiększenia 
odporności lasów, przedsta-
wiono w ramkach dołączonych 
do niniejszego wprowadzenia. 
Działania realizowane w po-
szczególnych projektach zosta-
ły opisane bardziej szczegóło-
wo na kolejnych stronach.©

 -
 2

01
8 

- 
LI

FE
15

 C
CA

/F
R/

00
00

21
/J

ul
ia

ne
 C

as
qu

et
/P

ar
c 

na
tu

re
l r

ég
io

na
l d

u 
H

au
t-

La
ng

ue
do

c.
 

W
sz

ys
tk

ie
 p

ra
w

a 
za

st
rz

eż
on

e.
 L

ic
en

cj
a 

ud
zi

el
on

a 
U

ni
i E

ur
op

ej
sk

ie
j n

a 
ok

re
śl

on
yc

h 
w

ar
un

ka
ch

.

GOSPODARKA I STRUKTURA LEŚNA
NA RZECZ ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

• łatwy dostęp do danych satelitarnych na poziomie 
UE - na przykład, za pośrednictwem Europejskiego 
Centrum Informacji o Lasach oraz do lokalnych strategii 
adaptacji jest warunkiem koniecznym gospodarki leśnej 
zaadaptowanej do zmian klimatu;

• dobrze zaprojektowane lasy powinny umożliwiać 
generowanie korzyści związanych z adaptacją na poziomie 
wielu sektorów, poprzez zapobieganie powodziom, 
zapewnienie pożywienia i schronienia dla zwierząt 
hodowlanych;

• certyfikaty środowiskowe mogą skutkować powstaniem 
konkurencji „sektorowej” o produkty z drewna dostępne 
na rynku i zapewnić upowszechnianie zrównoważonych 
i odpornych na zmiany strategii; oraz

• projekty LIFE mogą upowszechniać świadomość 
najlepszych praktyk i zachęcać do współpracy pomiędzy 
leśnikami, organizacjami leśnictwa, przemysłem 
budowlanym, agencjami rządowymi, władzami lokalnymi 
i innymi interesariuszami. 

TECHNOLOGICZNE 
METODY ZWIĘKSZANIA 
ODPORNOŚCI

• dane satelitarne i pozy-
skiwane z teledetekcji, 
przykładowo, dane do-
starczane przez satelitów 
Sentinel-1 i Sentinel-2 
w ramach programu 
Copernicus, ułatwiają 
dokładne zrozumienie 
wpływu zmian klimatu 
na lasy; oraz 

• systemy wsparcia podej-
mowania decyzji umożli-
wiają szybką klasyfikację 
poszczególnych kategorii 
roślinności leśnej, przy-
pisując je do typów paliw. 
Dzięki temu projekty LIFE 
zaowocowały opracowa-
niem „map paliwowych”, 
które przyczyniają się 
do zapobiegania pożarom 
lasów. 
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Działania na rzecz  
zapobiegania pożarom lasów

Należy spodziewać się, że pożary lasów 
nasilą się w związku ze zmianami klimatu. 
Wdrożenie działań w zakresie składu drze-
wostanu, praktyk zarządczych, świadomości 
publicznej oraz gospodarki leśnej może przy-
czynić się do zapobiegania pożarom lasów.

- Konfiguracja krajobrazu i struktury lasu 
śródziemnomorskiego, zawierającego duże 
ilości materiałów palnych, przyczynia się 
do powstawania intensywnych, szybko prze-
mieszczających się pożarów, które są trud-
ne do opanowania dla służb pożarniczych, 
szczególnie do dużych pożarów lasów, któ-
re rozprzestrzeniają się w koronach drzew 
z druzgocącym skutkiem - mówi Teresa 
Cervera z projektu LIFE + DEMORGEST, reali-
zowanego w Katalonii (Hiszpania) w latach 
2013-2017. 

- Niezwykle istotne jest opracowanie na-
rzędzi, które ograniczyłyby rozprzestrze-

nianie dużych pożarów leśnych i zapo-
biegały przeradzaniu się pożarów runa 
leśnego w pożary w koronach drzew - wy-
jaśnia. 

Katalonia uruchomiła prace nad mode-
lami gospodarki leśnej ORGEST w roku 
2004 w ramach zarządzania lasami i ich 
ochrony przed dużymi pożarami, przy jed-
noczesnym zachowaniu zdolności do pro-
dukcji drewna, korka, orzeszków piniowych 
i innych dóbr. Opracowane w rezultacie 
wytyczne ORGEST są zestawem standar-
dów zarządzania dla różnych stanowisk 
leśnych w regionie. Eksperci leśnictwa 
mogą korzystać z nich w celu optymalizacji 
zrównoważonej produkcji, a także tworze-
nia i utrzymywania struktur mniej podat-
nych na powstawanie pożarów w koronach 
drzew. Do zakresu planowanych działań 
należy wycinka pasów ochronnych, jak 
również sadzenie stanowisk mieszanych, 

Program LIFE prezen
tuje innowacyjne stra
tegie zapobiegania 
pożarom lasów, jak 
choćby „mapy paliwo
we”, zmodyfikowany 
skład drzewostanu, 
wzbogacony o odmia
ny odporne na pożary, 
a także wycinki ukie
runkowane na adapta
cję do zmian klimatu.
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58% planów zarządzania lasami, zatwier-
dzonych w Katalonii od stycznia 2014 r. 
do czerwca 2017 r. bazowało na modelach 
gospodarki leśnej ORGEST. Dla ponad po-
łowy z nich zdefiniowano połączone cele 
produkcji i prewencji.
- Dla najlepszych lokalizacji określono kry-
teria selekcji, utrzymania i ułatwień dla 
gatunków lub jednostek najwyższej jako-
ści. Otwieramy w ten sposób możliwość 
przyszłego wykorzystywania produktów 
o wyższej wartości dodanej, nie wpływa-
jąc na rentowność bieżącej strategii zarzą-
dzania - stwierdza pani Cervera. - W wielu 
przypadkach, zastosowanie modeli gospo-
darki leśnej wskazanych w wytycznych 
ORGEST wymaga wycinki adaptacyjnej. 
Należy postrzegać ją jako inwestycję, któ-
ra umożliwi zoptymalizowanie korzyści po-
zyskiwanych z poszczególnych stanowisk.

44

o zróżnicowanych właściwościach pod 
względem odporności na ogień.

Projekt LIFE+ DEMORGEST (wraz z uzupeł-
niającym projektem LIFE Nature pod nazwą 
Life+ Pinassa) umożliwił wdrożenie opraco-
wanych modeli w praktyce. Zastosowano je 
na skalę krajobrazową w dwóch obszarach 
pilotażowych o wysokim ryzyku pożaru: 
w lasach sosnowych w Aleppo w południo-
wej Katalonii oraz w lasach sosny czarnej 
na pogórzu przedpirenejskim i w środkowej 
Katalonii.
Dla poszczególnych stanowisk leśnych 
utworzono sieć siedmiu działek pokazo-
wych, na których testowano 10 modeli 
ORGEST. Na działkach tych zasadzono 
drzewa wybranych gatunków sosny i dębu, 
tzn. sosny szkockiej (Pinus sylvestris) i dębu 
ostrolistnego (Quercus ilex).
Do podjętych działań należały: - Działania 
selektywne, dzięki którym część runa leśne-
go, jak i koron drzew utrzymywano w stanie 
kompatybilnym z przyjętymi celami. Dzięki 
temu ogranicza się koszty wdrożenia, jak 
i utrzymania systemu ochrony, zapewniając 
kontrolę runa leśnego i eliminując koniecz-
ność dalszych interwencji - wyjaśnia pani 
Cervera.
Zastosowanie wytycznych ORGEST w ob-
szarach wysokiego ryzyka, dodaje także, 
zmniejsza podatność lasów na duże pożary. 
- Kiedy stosuje się je w punktach o strate-
gicznym znaczeniu, ich skuteczność wzra-
sta, a gaszenie pożarów staje się łatwiejsze 
- mówi.

WIELOFUNKCYJNA 
GOSPODARKA LEŚNA
W projekcie nie tylko określono stopień, 
w jakim zastosowanie modeli ORGEST 
ogranicza ryzyko pożarów, ale również 
oceniono ich znaczenie dla innych funkcji 
i usług ekosystemów leśnych, takich, jak 
magazynowanie dwutlenku węgla, efek-
tywność wykorzystania wody czy różno-
rodność biologiczna. - Dzięki temu idziemy 
naprzód w kierunku prawdziwie wielofunk-
cyjnej gospodarki leśnej w katalońskich la-
sach, a także wdrażamy narzędzia wspie-
rające ten proces - mówi pani Cervera.
W projekcie obliczono, że nakłady inwesty-
cyjne niezbędne w celu wdrożenia środków 
zapobiegających pożarom lasów zgodnie 
z wytycznymi ORGEST mogą wygene-
rować zwrot w wysokości 2,5-krotności 
zainwestowanych kwot w postaci usług 
ekosystemowych. Przykładowo, w mode-
lach ORGEST, roczna absorpcja dwutlenku 
węgla jest o 60% wyższa w porównaniu ze 
scenariuszami, w których nie stosuje się 
opisanych w wytycznych metod zarządza-
nia, a efektywność wykorzystania wody 
wzrasta o 40%.

- Wielofunkcyjna gospodarka leśna bę-
dzie miała kluczowe znaczenie w kon-
tekście zmian klimatu. Obecnie wiadomo, 
które modele ORGEST i które gatunki 

w największym stopniu przyczyniają się 
do wzrostu stopnia sekwestracji dwu-
tlenku węgla i efektywności wykorzysta-
nia wody2. Opracowano także kryteria 
zwiększania różnorodności biologicznej 
w lasach objętych opisaną tu metodolo-
gią zarządzania. Dlatego ogromnie ważne 
jest skoncentrowanie się na trudnościach 
związanych z regeneracją lasów sosno-
wych, zarządzaniem stanowiskami mie-
szanymi, jak również na roli, jaką odgrywa-
ją mikrostanowiska - dodaje pani Cervera. 
Mikrostanowiska kształtują mikroklimat 
(nasilenie wiatrów, wilgotność) - w kontek-
ście zmian klimatu, znaczenie mają także 
niewielkie różnice.

Oprócz działek pokazowych, w ramach pro-
jektu LIFE + DEMORGEST powstały cztery 
marteloskopy, wykorzystywane w szkole-
niach pracowników leśnych. Są to zalesione 
stanowiska o powierzchni około hektara, 
na których ponumerowano i zmierzono 
wszystkie drzewa, określając także ich lo-
kalizację. - Działania te przyspieszyły zdo-
bywanie wiedzy i praktyczne zastosowanie 
proponowanych wytycznych dla gospodarki 
leśnej - mówi pani Cervera. Szkolenie pra-
cowników przedsiębiorstw leśnych w za-
kresie nowych kryteriów rozpoczęło się 
w trakcie realizacji projektu LIFE. 

Zd
jęc

ie:

 LI
FE

10 ENV/GR/000617/ArcFUEL Consortium

Więcej informacji
Witryna internetowa: 

http://cpf.gencat.cat/en/ 
cpf_03_linies_actuacio/ 

cpf_transferencia_coneixement/ 
cpf_projectes_europeus/cpf_life_demorgest/ 

2. Efektywność wykorzystania wody w lasach za-

rządzanych zgodnie z wytycznymi ORGEST jest 

wyższa o 40%, a ilość magazynowanego dwutlenku  

węgla - o 60%. 

ArcFUEL:
mapowanie  
„paliw leśnych”  
w celu identyfikacji zagrożeń
Poszczególne obszary leśne są w róż-
nym stopniu narażone na pożar. Obszary 
wysokiego i niskiego ryzyka można zi-
dentyfikować na podstawie danych do-
tyczących ilości i stanu roślinności. Na 
przykład, w lasach o niższym ryzyku, od-

ległości pomiędzy drzewami są większe, 
a ich gałęzie znajdują się na dużej wyso-
kości, podszycie jest stosunkowo rzadkie, 
a w pobliżu znajdują się drogi dostępowe.
Zmienne tego rodzaju służą do klasyfika-
cji wskaźników zagrożenia pożarem, ta-

http://cpf.gencat.cat/en/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_projectes_europeus/cpf_life_demorgest/
http://cpf.gencat.cat/en/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_projectes_europeus/cpf_life_demorgest/
http://cpf.gencat.cat/en/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_projectes_europeus/cpf_life_demorgest/
http://cpf.gencat.cat/en/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_projectes_europeus/cpf_life_demorgest/
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szej kontroli pożarów lasu, zwiększania 
świadomości i poprawy zarządzania 
kryzysowego - objaśnia kierownik projek-
tu, Marc Bonazountas. Mapy pomagają 
w pracy władzom lokalnym, strażakom 
i leśnikom.

- W rezultacie powstają wspólne syste-
my, które spełniają wytyczne dyrektywy 
unijnej INSPIRE w sprawie harmonizacji 
danych środowiskowych, to znaczy: - od-
znaczają się łatwością ponownego wyko-
rzystania, wizualizacji oraz użytkowania 
przez wszystkich zainteresowanych part-
nerów czy społeczności - mówi profesor 
Bonazountas. 

kich, jak wolumen „paliwa leśnego”. Mapy 
paliwowe są niezwykle użyteczne, jednak 
ich sporządzenie i aktualizacja wiąże się 
z dużymi kosztami - roślinność nie jest 
bowiem statyczna, lecz rośnie i zmienia 
się w kolejnych latach.

W ramach projektu LIFE ArcFUEL, którego 
liderem jest organizacja z Grecji, zespoły 
z kilku krajów śródziemnomorskich pod-
jęły się wspólnego opracowania narzę-
dzia, umożliwiającego tworzenie map 
paliwowych dla obszarów leśnych o wy-
sokiej rozdzielczości po niskich kosztach 
dla całego obszaru Grecji i Portugalii, 
a także dla obszarów pilotażowych we 
Włoszech i Hiszpanii. 

Pierwszy etap polegał na opracowaniu 
map roślinności na podstawie zdjęć sate-
litarnych (Landsat) oraz danych pomoc-
niczych w rodzaju map topograficznych 
lub map użytkowania terenów. Wykorzy-
stano wyniki badań prowadzonych przez 
Europejskie Wspólne Centrum Badawcze 
(JRC) w zakresie planów klasyfikacji ob-
szarów leśnych Europy. Kolejnym etapem 
stały się szczegółowe badania terenowe, 
a następnie zespół projektowy opracował 
zasady częściowo zautomatyzowanego 
procesu przekształcania map roślinności 
w mapy paliwowe.

- ArcFUEL daje nam narzędzie metodo-
logiczne, które wykorzystuje dostępne 
modele rozprzestrzeniania się ognia 
w powiązaniu ze zaktualizowanymi i do-
kładnymi mapami paliwowymi, przyczy-
niając się w ogromnym stopniu do lep-

Grecki Departament Leśnictwa w Mini-
sterstwie Środowiska, Energii i Zmian 
Klimatu nadal korzysta z map paliwo-
wych. Od chwili zakończenia realizacji 
projektu LIFE, zespół na Uniwersytecie 
w Salonikach pod przewodnictwem pro-
fesora Ioannisa Gitasa zaktualizował 
mapy, uwzględniając dane przekazywa-
ne przez satelity programu Copernicus 
(patrz s. 38). - Użytkownicy ufają mapom 
pochodzącym z kosmosu bardziej niż tym, 
które sporządzono przy pomocy konwen-
cjonalnych metod na ziemi - mówi pro-
fesor Bonazountas. - Dane z programu 
Copernicus to ogromny wkład w rozwój 
nauki i technologii w zakresie zarzą-
dzania ochroną środowiska, szczególnie 
w kontekście pożarów lasów.

Więcej informacji 
Strona internetowa: 

 http://www.arcfuel-project.eu

http://www.arcfuel-project.eu
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Monitorowanie i modelowanie 
na rzecz zwiększenia odporności 
ekosystemów leśnych

Puszcza Białowieska to jeden z najwięk-
szych zachowanych obszarów olbrzy-
miego lasu pierwotnego, który rozciągał 
się niegdyś na obszarze Wielkiej Niziny 
Europejskiej. Dziś ma on powierzchnię 
ponad 140 000 ha na terytorium Polski 
i Białorusi.
- Puszcza Białowieska jest stara, jest 
wyjątkowa - mówi Krzysztof Stereńczak 
z projektu LIFE+ ForBioSensing PL. - Wiele 
osób sądzi, że cały obszar Puszczy, znaj-
dujący się na terenie Polski (około 62 000 
ha) jest objęty ochroną, co nie jest prawdą. 
W większości jest to obszar objęty gospo-
darką leśną, a leśnicy muszą przestrzegać 
ustalonych zasad. Obserwowanie proce-
sów zachodzących w lasach całkowicie 
lub częściowo naturalnych pozwala nam 
zrozumieć, co dzieje się na terenach, które 
są przedmiotem gospodarki leśnej. Jest to 
wiedza praktyczna. 

Dr Stereńczak i jego koledzy wykorzystu-
ją finansowanie z programu LIFE do okre-
ślania zmian w strukturze oraz składzie 
drzewostanu Puszczy Białowieskiej. - 
Wykorzystujemy dane z teledetekcji, aby 

dostarczać jak najdokładniejsze, aktualne 
informacje na temat poszczególnych sta-
nowisk - wyjaśnia.
Przy pomocy takich metod, jak lotnicze 
skanowanie laserowe, LIFE+ ForBioSensing 
PL generuje nowy zbiór map i innych klu-
czowych danych m.in. na temat rosnącego 
drzewostanu, pokrycia powierzchni przez 
korony drzew, lokalizacji martwych drzew, 
w szczególności w związku z rozpadem 
drzewostanów świerkowych, jak również 
rozmieszczenia przestrzennego stanowisk 
leśnych na wielką skalę. - Naszym celem 
jest dostarczanie danych ludziom, którzy 
opiekują się puszczą. 

Znajomość różnych parametrów klima-
tycznych może zostać następnie wykorzy-
stana do modelowania, jak i zrozumienia 
czynników, które wpływają na ekosystemy 
leśne. To natomiast pomoże kierownictwu 
parku narodowego, jak i leśnictwa, we 
wdrażaniu istotnych działań ochronnych.

Poziom szczegółowości, osiągany w pro-
jekcie, umożliwia m.in. mapowanie po-
stępującego rozpadu drzewostanów 

Program LIFE wspiera 

monitorowanie lasów 

oraz modelowanie 

w celu poprawy 

gospodarki leśnej 

i dostosowania 

do zmian klimatu.
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świerkowych do poziomu pojedynczych 
drzew (tymczasem liczba drzew rosną-
cych w Puszczy Białowieskiej przekracza 
22 miliony!). Opracowano metodę klasy-
fikowania liczby martwych drzew, która 
pozwala ustalić lokalizację martwych 
świerków jak również określić, w którym 
miejscu należy podjąć działania w pierw-
szej kolejności. Ponadto, jako, że czas re-
alizacji projektu wynosi siedem lat (zakoń-
czenie ma nastąpić w roku 2021), zespół 
projektowy ma możliwość monitorowania 
dynamiki lasu w czasie. - W pełni zma-
powaliśmy zmiany zachodzące w latach 
2015-2018: jesteśmy w stanie prześledzić 
rozprzestrzenianie się rozpadu świerków 
w tym okresie, kierunki i przyczyny tego 
procesu. Dzięki modelowaniu, możemy 
też prognozować, co pojawi się w miejscu 
dawnych stanowisk świerkowych. Jest to 
czynnik zapowiadający zmiany klimatu - 
mówi dr Stereńczak. 

REGENERACJA 
PO OBUMARCIU ŚWIERKÓW
Zespół projektowy wykorzystuje obrazy 
półkoliste do tworzenia modelu warunków 
oświetlenia pod koronami drzew. - Jest to 
czynnik zapowiadający regenerację - mi-
kroklimat pod pokrywą leśną - dlatego 
możemy wzbogacić naszą inwentaryzację 
terenową o te dane. Pomagają nam one 
przewidzieć, jakie gatunki roślin prawdopo-
dobnie odrosną na tych obszarach - dodaje.
- Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku ob-
umarcia pierwszej warstwy, pod spodem 
znajdujemy na ogół głównie graby, jakkol-
wiek w niektórych miejscach także świerki 
regenerują się dobrze. Mamy natomiast 
problem z sosnami, które znikają z Puszczy 
Białowieskiej. W przeszłości w puszczy 
dochodziło do pożarów i istniały otwarte 
obszary, na których mogły rosnąć sosny. 
Teraz, gdy rezerwat jest stary i posiada 
liczne stanowiska dębów, lip i grabów, zro-
biło się w nim bardzo ciemno, a w rezulta-
cie sosny przestały odrastać - tłumaczy 
dr Stereńczak.
 
PRZEKSZTAŁCANIE 
DANYCH W DZIAŁANIE
- Przekazujemy interesariuszom bardzo 
dokładne i obiektywne dane. Są to fak-
tycznie informacje, które mogą umożliwić 
im podejmowanie decyzji w przyszłości 
- mówi dr Stereńczak. - Przykładowo, 
Białowieski Park Narodowy wykorzystuje 
dużą część naszych danych do kontrolo-
wania populacji żubra i żbika.
W ramach projektu podpisano niemal 60 
porozumień, na mocy których wyniki będą 
przekazywane do urzędów państwowych, 
wyższych uczelni itd. - Szanujemy ideę 
danych otwartych dla każdego i udostęp-
niamy je wszystkim interesariuszom - bez 
jakichkolwiek opłat.

Prace prowadzone w ramach LIFE+ 
ForBioSensing PL budzą ogromne zaintere-

sowanie społeczności naukowej i ekologów. 
- Dysponujemy unikalnym zbiorem danych. 
Drugiego takiego nie ma na całym świecie. 
Umożliwia on przeprowadzanie niezwykle 
szczegółowych badań w zakresie ekologii 
lasów, zmian klimatu i innych zagadnień. Po 
pięciu latach intensywnego monitorowania, 
zaczynamy już rejestrować pewne zmia-
ny, które są skutkiem zachodzących zmian 
klimatu - podsumowuje dr Stereńczak. 
Widzimy, dla których gatunków zmiany kli-
matu mają skutek pozytywny, a dla których 
jest on negatywny. W przypadku sosny, jest 
on niewątpliwie niekorzystny. Możemy my-

śleć o przyszłości i wdrażać pewne zasady 
praktyczne, aby w ten sposób kształtować 
skład drzewostanu w lasach, które znajdują 
się pod naszym zarządem.

Różnorodne  
biologicznie  
ekosystemy lasów  
bukowych we Włoszech
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Lasy bukowe zajmują w Europie ob-
szar około 15 mln hektarów - więk-
szość z nich mieści się w rejonach 
górskich środkowej i południowej 
Europy (gatunek ten żyje na wyso-
kości od poziomu morza do 1800 m 
n.p.m.). Cechujące się największą 
różnorodnością biologiczną lasy bu-
kowe w UE znajdują się w Apeninach, 
w środkowej i południowej części 
Włoch. 

- Apenińskie lasy bukowe stanowią 
często najwyższe zalesione pasmo 
gór. Zmiany klimatu powodują prze-
suwanie innych gatunków drzew 
w kierunku tego pasma. W rezulta-
cie, śródziemnomorskie lasy buko-
we dysponują coraz bardziej ogra-
niczonym obszarem, co spowalnia 
ich wzrost - mówi Ugo Chiavetta 
z włoskiej Rady Badań i Ekonomii 
Rolnictwa. 

Dr Chiavetta jest liderem projektu 
LIFE AFORCLIMATE, którego celem 
jest opracowanie szczegółowego 
modelu prognozowania i monitoro-
wanie lasów w celu oceny wpływu 
czynników klimatycznych na ekosys-
temy lasów bukowych.

- Obecnie, w planowaniu gospodarki 
leśnej nie uwzględnia się adaptacji 
do zmian klimatu jako jednej z istot-
nych zmiennych - wyjaśnia. System 
wspierający podejmowanie decyzji, 
opracowany w projekcie LIFE AFORC-
LIMATE, który uwzględnia czynniki 
klimatyczne wśród zmiennych bra-
nych pod uwagę w planowaniu go-
spodarki leśnej, pozwoli zarządcom 
lasów określić optymalny harmono-
gram wdrażania określonych działań 
z uwzględnieniem zdolności lasów 
do regeneracji, produkcji, jak i róż-
norodności biologicznej.

- Możemy dzięki temu zwiększyć od-
porność całego ekosystemu - mówi 
dr Chiavetta. Wersja beta narzędzia 
jest już w użytku. - Udowodniliśmy, 
że przy pomocy satelitów Sentinel-1 
programu Copernicus można monito-
rować cykle wzrostu lasów bukowych 
z dokładnością do sześciu dni.

Więcej informacji
Strona internetowa: 

https://www.aforclimate.eu/it/

Więcej informacji 
Strona internetowa: 

 http://www.forbiosensing.pl/ 

https://www.aforclimate.eu/it/
http://www.forbiosensing.pl/
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Ograniczanie ryzyka  
utraty habitatów  
w wyniku pożarów lasów

cypryjskiego (Cedrus brevifolia) - gatunku 
endemicznego dla Cypru.

W projekcie LIFE-KEDROS wdrożono szereg 
środków zabezpieczających, aby zapewnić 
dobry status ochronny habitatowi cedru 
cypryjskiego na obszarze Natura 2000 
Koilada Kedron-Kampos. Podjęto dzi-
ałania, aby zwiększyć odporność habit-
atu i jego zdolność do przystosowania się 
do zmian klimatu, włącznie z szeregiem 
metod gospodarki leśnej, wdrożonych 
na Cyprze po raz pierwszy.
Habitat cedru cypryjskiego występuje 
w postaci rozproszonych stanowisk o pow-
ierzchni zaledwie 264 ha na obszarze 
Natura 2000 w Lesie Państwowym Paphos 
w Górach Troodos. Ograniczony rozmiar 
habitatu czyni go niezwykle podatnym 
na zmiany ekosystemowe oraz wpływy 
zewnętrzne, jak mówi kierownik projektu 
Andreas Christou z Departamentu Lasów 
w cypryjskim Ministerstwie Rolnictwa, 
Rozwoju Wiejskiego i Środowiska. 
- Oprócz pożarów, cedr cypryjski jest 
zagrożony obumieraniem w wyniku 
okresowych susz, ataków owadów o nas-
ilającej się częstotliwości, uszkodzeń 
wynikających z ekstremalnych zjawisk po-

godowych, jak i silnej konkurencji ze strony 
sosen z gatunku Pinus brutia - mówi.

Interwencje zarządcze wdrożono na ob-
szarze Natura 2000 po raz pierwszy, by 
stworzyć korzystne warunki ekologiczne 
dla wzrostu drzew poprzez ograniczenie 
konkurencji ze strony innych roślin, jak 
również pomiędzy dojrzałymi i mło-
dymi cedrami. Inne działania napraw-
cze koncentrowały się na zwiększeniu 
zagęszczenia drzew na poszczególnych 
stanowiskach oraz ekspansji habit-
atu cedru cypryjskiego na obrzeżach. 
Rekonstrukcja 12 hektarów habitatu, 
który uległ degradacji, oraz zamknięcie 
10 km dróg leśnych pozwoliło poprawić 
połączenia pomiędzy obszarami habitatu 
i jego stabilność.
Wykorzystano bank nasion, aby zapewnić 
wystarczającą ich ilość dla potrzeb 
ponownego zalesienia stanowisk, które 
ucierpiały dotkliwie w wyniku pożarów lub 
chorób. Ponadto, jak dodaje dr Christou: - 
Utworzenie i utrzymanie nowego stanow-
iska cedru cypryjskiego poza naturalnym 
obszarem jego występowania zwiększa sz-
anse na przetrwanie habitatu w przypadku 
wystąpienia poważnych skutków zmian 
klimatu. 

Walka z zagrożeniem 
pożarowym
Aby zminimalizować zagrożenie związ-
ane z pożarami lasów, w ramach projektu 
opracowano i wdrożono środki zapobie-
gania i wczesnego gaszenia pożarów. 
Między innymi, zbudowano dwa zbiorniki 
na wodę o pojemności 90 ton i poprawiono 
dostęp do terenów, na których znajdują się 
stanowiska, aby ułatwić służbom przeciw-
pożarowym szybkie i skuteczne reagow-
anie. Powołano patrole, funkcjonujące 
w sezonie zagrożenia pożarowego, i zain-
stalowano tablice informacyjne i znaki 
ostrzegawcze, ograniczając dostęp osób 
nieupoważnionych. Ponadto, podjęto dzi-
ałania, aby doprowadzić do wypasu na tych 
obszarach zwierząt udomowionych i dzikich 
i ograniczyć w ten sposób ilość roślin łat-
wopalnych przy gruncie, natomiast suchą 
roślinność zielną usunięto z tras biegną-
cych wzdłuż dróg biegnących na połud-
nie, tworząc w ten sposób pasy przeciw-
pożarowe.
- Projekt pokazuje, jak można skutecznie za-
planować, wdrożyć, ocenić i przetestować 
nowe strategie zarządcze w kontekście kra-
jowym, które mogą być powielane w innych 
miejscach na Cyprze, jak również w innych 
lasach iglastych regionu śródziemnomor-
skiego, rozrastających się wyłącznie 
na ograniczonych obszarach.

Lasy w regionie śródziemnomorskim 
są w ostatnich dziesięcioleciach bardziej 
narażone na pożary w wyniku wzrostu 
temperatur i wydłużenia sezonu wys-
tępowania pożarów. Jest to istotnym 
zagrożeniem dla rzadziej występujących 
habitatów i gatunków w rodzaju cedru 
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Projekt LIFE obejmuje 
ochronę habitatów 
cedru na Cyprze, 
zagrożonych skutkami 
zmian klimatu, 
a w szczególności 
częstszych pożarów 
lasów, poprzez 
wprowadzenie 
nowych praktyk 
w gospodarce leśnej.

Więcej informacji 
Strona internetowa: http://www.life-kedros.eu/ 

http://www.life-kedros.eu/
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Zachowanie usług  
ekosystemowych

- Lasy obszarów Natura 2000 na sty-
ryjskiej Dachsteinplateau i Totes Gebirge 
zapewniają ochronę przed erozją, lawi-
nami i obrywami skalnymi. Filtrują wodę, 
i podobnie jak torfowiska, odgrywają rolę 
bufora w trakcie obfitych opadów desz-
czu. Są habitatem dla licznych gatunków 
leśnych, a także są wykorzystywane przez 
lokalnych mieszkańców i turystów do ce-
lów rekreacyjnych. Lasy te są własnością 
austriackiej Federalnej Korporacji Leśnej, 
dlatego produkują drewno w sposób zrów-
noważony - mówi Anna-Sophie Pirtscher, 
kierująca projektem LIFE Ausseerland z ra-
mienia korporacji.

- Duże obszary naszych lasów ucierpiały 
ostatnio z powodu silnych wiatrów, dłuż-
szego i cieplejszego lata, a także ataków 
korników - wyjaśnia pani Pirtscher. - 
Na krasowych terenach górskich, zmniej-
szona liczba drzew oznacza wyższe ryzy-
ko erozji, słabszą ochronę wody i filtrację, 
a także utratę habitatów chronionych 
gatunków leśnych. Dlatego też w ramach 
projektu LIFE podjęto działania, aby przy-
gotować lasy na zmiany klimatu i zwięk-
szyć ich odporność - dodaje.

Choć tak dla nas ważne, stoją w obliczu 
zagrożenia, jakim są skutki zmian kli-
matu. Wiele projektów LIFE podjęło wy-
zwanie ochrony usług ekosystemowych. 
Przykładowo, w Austrii wdrażany jest 
projekt w regionie Ausseerland, którego 
celem jest poprawa strukturalnej różno-
rodności lasów na obszarach Natura 2000 
i utworzenie „korytarzy ekologicznych” dla 
gatunków roślin leśnych. 

Lasy dostarczają wielu istotnych usług 
ekosystemowych. Celem projektów LIFE 
jest podtrzymanie tych usług także 
w warunkach zmian klimatu, poprzez 
zwiększenie odporności lasów.
Lasy odpowiadają za liczne usługi ekosys-
temowe, takie, jak choćby magazynowanie 
dwutlenku węgla, zatrzymywanie wody, co 
ogranicza ryzyko powodzi, zapobieganie 
erozji i osuwiskom, utrzymywanie różno-
rodności biologicznej, oczyszczanie wody, 
a także dostarczanie drewna do budowy 
domów, produkcji mebli, jak również dla 
potrzeb ogrzewania. Odgrywają również 
istotną rolę w kontekście zdrowia ludzkiego 
i stwarzają możliwości rekreacji.
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Naturalna regeneracja
Zespół skupił się w pierwszej kolejno-
ści na naturalnej regeneracji. Tam, gdzie 
konieczne okazało się zalesienie terenu, 
obok rosnących już świerków zasadzo-
no modrzewie, limby i drzewa liściaste. 
- Staraliśmy się zwiększyć różnorodność 
stanowisk leśnych - mówi pani Pirtscher. 
- Tam, gdzie było to możliwe, pozostawia-
liśmy stojące lub leżące obumarłe drze-
wa. Większa ilość drewna posuszowego 
sprzyja przetrwaniu dzięciołów i innych 
drapieżników, żywiących się owadami 
kornikowatymi, a także użyźnia glebę. 
Wyznaczyliśmy cel w wysokości około 35 
metrów sześciennych drewna posuszo-
wego na hektar, i udało się go osiągnąć. 
W ramach projektu już dziś udało się po-
prawić różnorodność strukturalną ponad 
2600 hektarów lasu, w którym uprzednio 
dominował świerk.
Świerki obrano z kory, aby zapobiec roz-
przestrzenianiu się korników. W projekcie 
przewidziano także zachowanie niewiel-
kich obszarów łąk, a 560 ha terenów za-
lesionych przeznaczono na „habitaty wyj-
ściowe” dla głuszca zwyczajnego. Kolejne 
261 ha zróżnicowanych, ale blisko ze sobą 
powiązanych typów habitatu przekształ-
cono w „sieć biotopów”, złożoną ze zbiorni-
ków wodnych, torfowisk, lasów i łąk. Te od-
budowane ekosystemy włączono do sieci 
Natura 2000.

Skutki dla usług 
ekosystemowych
- Trudno zmierzyć efekty działań z za-
kresu gospodarki leśnej w okresie re-
alizacji projektu LIFE - ostrzega pani 
Pirtscher. Jest jednak przekonana, że 
LIFE Ausseerland ma „pozytywny” 
i „długotrwały” wpływ na usługi syste-
mowe na obszarach wdrażania projektu: 
- Stanowiska leśne zostały zoptymalizo-
wane, ale ich powierzchnia się nie zmie-
niła. Kondycja innych gatunków i roślin 
uległa poprawie, ponieważ wzbogacono 
strukturę lasów i dostarczono drewno 
posuszowe.
Dzięki poprawie jakości i łączności po-
między habitatami, liczba głuszców 
uległa zwiększeniu, jak twierdzi pani 
Pirtscher. Weryfikowana corocznie liczba 
obszarów tokowania oraz liczba samców 
w Ausseerland wzrosła stopniowo w la-
tach 1998 - 2015 z 54 do 62 obszarów 
tokowania i ze 118 do 154 samców.
Jednym z kluczowych wniosków, płyną-
cych z projektu, jest fakt, że: - Należy 
koncentrować się na całym ekosyste-
mie leśnym, szczególnie, jeśli celem jest 
zwiększenie różnorodności gatunków 
drzew. Kontrolowanie zwierzyny powinno 
być uwzględnione w strategiach adapta-
cji - mówi pani Pirtscher. 

Drewno posuszowe ułatwia 
przetrwanie dzięciołom i innym 

gatunkom żywiącym się 
owadami kornikowatymi 

oraz użyźnia glebę.

CZY 
WIESZ, ŻE
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Więcej informacji 
Strona internetowa: 

 https://www.bundesforste.at/
natur-erlebnis/

life-projekt-ausseerland.html

https://www.bundesforste.at/natur-erlebnis/life-projekt-ausseerland.html
https://www.bundesforste.at/natur-erlebnis/life-projekt-ausseerland.html
https://www.bundesforste.at/natur-erlebnis/life-projekt-ausseerland.html
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typu i gatunku. Bardziej heterogeniczny 
las zapewni większe zróżnicowanie, jak 
i wyższą jakość usług ekosystemowych.
 
MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI 
ZARZĄDZANIA ADAPTACYJNEGO

W projekcie analizowane są zdjęcia, 
dostarczane przez satelitów Modis, 
LandSat i Sentinel-2, co umożliwia 
opracowanie wskaźników związanych 
bezpośrednio ze zdolnością obszarów 
objętych projektem do dostarczania 
usług ekosystemowych. Mierzone funk-
cje ekosystemowe to zysk węglowy (pro-
dukcja pierwotna), funkcje związane ze 
strukturą roślinności, regulacja zasobów 
wodnych i bilans energetyczny (albedo/ 
temperatura powierzchni).
Dopełnieniem tej analizy na skalę kra-
jobrazową jest monitoring terenowy 
na bazie określonych wskaźników, takich 
jak owady zapylające, rozproszenie na-
sion, skład gleby, struktura roślinności 
i inne, jak wyjaśnia pan Cano-Manuel 
Leon.
- Spodziewamy się zwiększenia róż-
norodności i heterogeniczności prze-
strzennej, ograniczenia zużycia wody 
oraz zwiększenia obecności kluczowych 
gatunków ekosystemu, takich jak owady 
zapylające, gatunki przyczyniające się 
do rozproszenia nasion, oraz drapieżniki 
będące naturalnymi wrogami szkodni-
ków. Pozwoli to zwiększyć żyzność gle-
by, poprawić magazynowanie dwutlenku 
węgla, a także ograniczyć nasilenie ata-
ków szkodników, pożarów, jak i zjawiska 
obumierania lasów - dodaje.
Zespół projektowy podsumowuje wnio-
ski wyciągnięte z wykonanej pracy 
w instrukcjach technicznych dla osób 
zarządzających obszarami chronionymi, 
jak i lasami komercyjnymi, a także dla 
naukowców. - Wielu problemom, zwią-
zanym z adaptacją do zmian klimatu, 
należy stawić czoła poprzez współpracę 
pomiędzy zespołami różnych dyscyplin. 
Procedury zarządzania adaptacyjnego 
stwarzają możliwość takiej współpracy 
i połączenia wysiłków - mówi pan Cano-
-Manuel Leon.
Co równie istotne, LIFE ADAPTMED sta-
wia sobie za cel zmianę strategii zarzą-
dzania obszarami. - Chcemy położyć 
nacisk na funkcje, które wspomagają 
bogactwo różnorodności obszarów chro-
nionych południowej Europy - dodaje 
na koniec. 
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LIFE 
ADAPTAMED: 
adaptacja do zmian  
klimatu w chronionych  
lasach śródziemnomorskich
- Promowanie adaptacji do zmian klimatu 
oznacza zwiększanie zdolności ekosyste-
mów do samoorganizacji - mówi Franci-
sco Javier Cano-Manuel Leon, dyrektor 
projektu LIFE ADAPTAMED. Ten hiszpań-
ski projekt ma na celu zwiększenie od-
porności na skutki zmian klimatu w trzech 
reprezentatywnych śródziemnomorskich 
obszarach chronionych, które są istotne 
ze społeczno-gospodarczego punktu wi-
dzenia: na mokradłach Donana, w paśmie 
wysokich gór Sierra Nevada, jak również 
na półpustynnym obszarze na wybrzeżu, 
Cabo da Gata - wszystkie trzy znajdują 
się w Andaluzji.

- Obszary te są niezwykle zróżnicowa-
ne, podobnie, jak realizowane przez nie 
usługi ekosystemowe - wyjaśnia dyrek-
tor projektu. Są to m.in.:
• właściwości retencyjne gleby;
• dostarczanie wody/ regulowanie sto-

sunków wodnych; 
• magazynowanie dwutlenku węgla;
• produkcja tlenu;
• regulacja temperatury;
• zapylanie/ rozsiew nasion;
• rekreacja; oraz
• turystyka przyrodnicza.

- Głównymi skutkami zmian klimatu 
w Andaluzji są wzrost temperatur, odczu-
walne na wielu obszarach zmniejszenie 
ilości opadów, jak również większa czę-
stotliwość występowania ekstremalnych 
zjawisk pogodowych, włącznie z przedłu-
żającą się suszą. Z uwagi na te skutki, eko-
systemy, które są celem projektu, zgodnie 
z ich aktualną strukturą, są w ogromnym 
stopniu narażone na proces degradacji 
lasów, na działanie szkodników oraz po-
żarów - zauważa pan Cano-Manuel Leon.
LIFE ADAPTAMED wprowadza „zarządza-
nie adaptacyjne”, bazujące na planach ak-
tywnego działania. Do ich zakresu należy 
optymalizacja zagęszczenia lasów, tak, 
aby drzewa dysponowały wystarczającą 
ilością wody, światła i substancji odżyw-
czych, biorąc pod uwagę prognozowa-
ne na przyszłość warunki klimatyczne. 
Poprawi to kondycję zdrowotną drzew, 
a także „ułatwi naturalny napływ nasion 
innych gatunków roślin”, dodaje. - Las, 
który powstanie, będzie mógł ewoluować 
w kierunku bardziej mieszanego ekosyste-
mu leśnego o większej zdolności do peł-
nienia roli rezerwuaru różnorodności bio-
logicznej, gdzie współistnieją obok siebie 
rośliny różniące się pod względem wieku, 

Więcej informacji 
Strona internetowa: 

 https://www.lifeadaptamed.eu

https://www.lifeadaptamed.eu
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Narzędzie długoterminowej adaptacji 
na styku trzech stref klimatycznych

znacznych części plantacji drzew igla-
stych, mogą mieć znaczący wpływ na lo-
kalną gospodarkę. 
- Dlatego też miejscowi właściciele i za-
rządcy lasów, a także wybrani przedsta-
wiciele lokalnej społeczności, szukają na-
rzędzi, które pomogłyby im przystosować 
lasy do zmian klimatu - mówi koordynator 
projektu LIFE FORECCAsT Juliane Casquet 
z Regionalnego Parku Przyrodniczego 
Haut-Languedoc.
Projekt LIFE FORECCAsT odpowiedział 
na to wyzwanie stworzeniem narzędzia 
wspierającego podejmowanie decyzji 
w zarządzaniu obszarami leśnymi, biorąc 
pod uwagę ewentualne scenariusze zmian 
klimatu i przewidując skalę ich występo-
wania. Narzędzie to - aplikacja na tele-
fony komórkowe o nazwie „FORECCAsT 
BioClimSol” - zapewnia kompletną dia-
gnozę istniejących stanowisk leśnych, jak 
i prac w zakresie ponownego zalesiania. 
Łączy ono dane terenowe, zgromadzone 
przez użytkownika (lokalizacja, właściwo-
ści lasu i gleby oraz problemy sanitarne) 
z danymi georeferencyjnymi, zgromadzo-
nymi w projekcie (dane topograficzne, ak-
tualne i przyszłe dane dotyczące klimatu). 

Informacje te są następnie analizowane 
metodą BioClimSol, opracowaną przez 
partnera w projekcie - Krajowe Centrum 
Własności Lasów (CNPFF). Narzędzie 
uwzględnia moduł ponownego zalesiania, 
który pomaga wybrać odpowiednie gatun-
ki, jak również moduł stanowiska leśnego, 
w ramach którego dostarczane są wy-

tyczne w zakresie niezbędnych działań. - 
Analiza w ramach projektu dostarcza nam 
podstawy do wdrożenia sugerowanych 
strategii zarządczych, które dostosowuje 
się do kontekstu lokalnego, aktualnego, 
jak i przyszłego klimatu - wyjaśnia pani 
Casquet.

Aplikacja jest przeznaczona dla zarządza-
jących, jak również dla przeszkolonych 
właścicieli lasów, a także dla wybranych 
przedstawicieli społeczności lokalnych. 
Zostanie ona udostępniona darmowo dla 
potrzeb parku w drugiej połowie 2019 r., 
a w pozostałych częściach Francji - od roku 
2020. - Chcemy, aby lasy te przystosowa-
ły się lepiej do zmian klimatu, aby stały 
się bardziej odporne i dostarczały usługi 
ekosystemowe mimo zmian w środowisku 
- mówi.

Obszary pokazowe
Dodatkowo, w projekcie stworzono sieć 
24 testowych lokalizacji terenowych, 
które obejmują istniejące stanowiska le-
śne, jak i obszary ponownego zalesiania. 
W tych miejscach zespół projektowy te-
stuje szereg procedur gospodarki leśnej 
oraz wybiera gatunki drzew, uważane 
za lepiej przystosowane do zmian klimatu. 
Do zakresu wdrażanych procedur należy 
sadzenie mieszanych stanowisk leśnych, 
ograniczenie zagęszczenia drzew w celu 
obniżenia zużycia wody, łagodzenie ryzyk, 
ułatwianie naturalnej regeneracji w celu 
utworzenia stanowisk z roślinnością w róż-
nym wieku, a także dodatkowe zalesianie 
z użyciem pożądanych gatunków drzew. 
Obszary te, które zostaną objęte moni-
torowaniem długoterminowym, zostaną 
wykorzystane do zademonstrowania spo-
sobów adaptacji lasów do zmieniającego 
się klimatu.
Możliwe będzie powielenie rezultatów pro-
jektu poza Francją, a zarówno aplikację, 
jak i pozostałe narzędzia, będzie można 
przystosować do innych warunków. W ra-
mach popularyzacji przyjętej strategii, 
realizatorzy projektu zaplanowali m.in. 
sympozjum międzynarodowe, które ma się 
odbyć w listopadzie 2019 r., przeznaczo-
ne dla uczestników innych projektów eu-
ropejskich, opracowujących metody, mo-
dele i narzędzia adaptacji lasów do zmian 
klimatu.

Regionalny Park Przyrodniczy Haut-
Languedoc, położony na południowym 
obrzeżu Masywu Centralnego we Francji 
to miejsce, w którym spotykają się klimat 
śródziemnomorski, alpejski i atlantyc-
ki. Dwie trzecie obszaru parku to tereny 
zalesione. Związane ze zmianami klima-
tu ekstremalne zjawiska pogodowe, jak 
choćby susze w roku 2003 i 2006, które 
przyniosły skutek w postaci wymierania 
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Projekt LIFE umożliwił 
stworzenie aplikacji 
na smartfony, która 
wspomaga kierownictwo 
lasów we francuskim 
parku przyrodniczym 
w pracy nad strategią 
adaptacji do zmian 
klimatu, która przyczyni 
się do wzmocnienia 
odporności ekosystemu, 
a zarazem ożywi 
lokalną gospodarkę.

Więcej informacji 
Strona internetowa: http://www.foreccast.eu/ 

http://www.foreccast.eu/
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umiarkowanie wilgotnego klimatu śród-
ziemnomorskiego w Katalonii, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem lasów zdomino-
wanych przez gatunki kasztana jadalnego 
(Castanea sativa), dębu i sosny - wyjaśnia-
ją koordynatorzy projektu, Jaime Coello 
i Miriam Pique z katalońskiego Centrum 
Nauk o Leśnictwie.
Modele uwzględniają aspekty leśnictwa 
bliskiego naturze, kładąc szczególny na-
cisk na poszczególne drzewa lub ich nie-
wielkie grupy. 

Do podejmowanych interwencji należą:
• selektywna wycinka podszycia; 
• znakowanie drzew; 
• trzebienie i wycinka drzew;
• przycinanie; oraz 
• nasadzenia. 
W modelach uwzględniono także główne 
zasady adaptacji do zmian klimatu, do-
tyczące gospodarki leśnej: wyprzedzają-
ce, integracyjne, elastyczne zarządzanie 
na skalę lokalną, praca z procesami natu-
ralnymi, wspieranie kompleksowości i pod-
noszenie witalności. W praktyce oznacza 
to utrzymanie mikroklimatu leśnego, któ-
ry ograniczy wzrost podszycia, sprzyjając 
zwiększeniu liczby gatunków i grup funk-
cjonalnych oraz wspomagając najbujniej 
rosnące drzewa. 

Pozytywny oddźwięk
W roku 2019 projekt osiągnął półme-
tek, a jego realizacja przebiega dobrze. - 
Zasadniczo, zasady zarządzania są bardzo 
dobrze odbierane: właściciele lasów zaak-
ceptowali ich wdrożenie, pracownicy ro-
zumieją aspekty techniczne tego procesu, 
a potencjalni użytkownicy wykazują za-
interesowanie wykorzystaniem tych me-
tod w innych rejonach - potwierdzają pan 
Coello i dr Pique. - Administracja publiczna 
także jest zainteresowana powieleniem 
tych modeli zarządzania leśnictwem i już 
teraz włącza je do polityki leśnej, związa-
nej z adaptacją do zmian klimatu.
W ramach projektu opracowano także 
protokół do identyfikacji i oceny wartości 
drewna na pniu, a także mapy podatności 
lasów w związku z niedoborami wody i po-
żarami leśnymi. 

- Oczekujemy, że odporność tych lasów 
na zmiany klimatu wzrośnie, a zasady go-
spodarki leśnej w umiarkowanie wilgotnej 
strefie śródziemnomorskiej ulegną popra-
wie, co przełoży się na większą trwałość 
stanowisk, poprawę wskaźników różnorod-
ności biologicznej, a także na wytwarzanie 
produktów leśnych o wysokiej wartości 
dodanej - podsumowują. - Proponowane 
modele gospodarki leśnej mogą zostać ła-
two przeszczepione na grunt wszystkich 
umiarkowanie wilgotnych lasów śródziem-
nomorskich w Europie.

W Katalonii realizowany jest projekt LIFE 
MixForChange, w którym wyniki testów 
w zakresie technik gospodarki leśnej 
są przekształcane w narzędzia zarządcze, 
których celem jest ochrona umiarkowanie 
wilgotnych lasów śródziemnomorskich. 
W regionie tym znajduje się około 10% 
z łącznej powierzchni blisko 1,5 mln hek-
tarów lasów tego rodzaju w Europie.
- Opracowujemy i wdrażamy innowacyj-
ne modele zarządzania lasami na tere-
nie o powierzchni 164 ha w warunkach 

Adaptacja  
polityki leśnej
Projekty LIFE przyczyniają się do rozwoju 
i wdrażania norm legislacyjnych, regulujących 
zasady zarządzania zasobami leśnymi 
z uwzględnieniem polityki adaptacji do zmian 
klimatu, włącznie ze wskaźnikami odporności.

Więcej informacji 
Strona internetowa: 

 http://www.mixforchange.eu/
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Wielki test  
agroleśnictwa

Agroleśnictwo polega na sadzeniu drzew 
lub krzewów na terenie upraw lub pastwisk 
lub w ich otoczeniu. Jak wykazano, przy-
nosi to rezultaty w postaci poprawy różno-
rodności biologicznej, zmniejszenia erozji, 
spowolnienia spływów wody, wzmocnienia 
produktywności i odporności. Dlatego też 
jest to narzędzie potencjalnie przydatne 
dla rolników, dążących do przystosowania 
się do zmian klimatu. 

ZRÓWNOWAŻONE AGROLEŚNICTWO 
W PÓŁSUCHYM KLIMACIE HISZPANII
Pod kierownictwem Uniwersytetu 
w Valladolid, w latach 2012-2017 zrealizo-
wano projekt LIFE OPERATION CO2, którego 
celem była ocena opłacalności zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w Europie 
przy pomocy zrównoważonego leśnictwa 
i działań z zakresu zarządzania agroleśnic-
twem.
Część projektu poświęconą agroleśnictwu 
zrealizowano na dwóch działkach pilota-
żowych o powierzchni 25 ha każda. Jedna 
z nich mieściła się w Ayoo de Vidriales 
w Kastylii i Leon, a druga - w San Mateo 
de Gallego w Aragonii. - Wybrane obszary 
borykają się z szeregiem wyzwań środowi-
skowych, takich jak nadmierna zwięzłość 
gleby, erozja, susze, zagrożenie pożarowe 
oraz pustynnienie - zauważa kierownik 
techniczny, Salvador Hernandez Navarro, 
z Uniwersytetu w Valladolid.
- Pola Ayoo de Vidriales, stanowiące wła-
sność spółdzielczą, leżą odłogiem od po-
nad 15 lat, co prowadzi do degradacji gle-
by i zwiększa ryzyko pożaru. W San Mateo 
de Gallego, należącym do obszaru Los 
Monegros o klimacie półsuchym, uzyskiwano 
dotąd niskie plony z uprawy pszenicy i jęcz-
mienia w systemie płodozmianu, w cyklach 
półrocznych, po których następował roczny 
okres odłogowania – dodaje pan Navarro.
Zespół projektu OPERATION CO2 opracował 
plany działalności z zakresu agroleśnictwa 
dla działek pilotażowych. - Bazowały one 
na konkretnych właściwościach wyznaczo-
nych obszarów, przy czym dobrano szereg 
gatunków o różnorodnych zastosowaniach, Zd
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LIFE współfinansuje projekty demonstrujące przekształcanie 
teorii agroleśnictwa w praktykę, stosowanie upraw 
osłonowych i innych technik, które okazały się przydatne 
w ramach strategii adaptacji do zmian klimatu.
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w szczególności mszyce, żyją na uprawach 
osłonowych, przyczyniając się do elimino-
wania tych owadów. Bezpośrednio sko-
rzystał na tym właściciel, według którego 
koszty uprawy zostały obniżone, podobnie, 
jak ich czasochłonność.
Analiza emisji dwutlenku węgla, prze-
prowadzona na działkach rolniczych 
uprawianych w projekcie, sugeruje, że 
wprowadzenie agroleśnictwa pozwoli 
na wykorzystywanie tych obszarów w per-
spektywie długoterminowej jako pochła-
niaczy CO2. W szczególności, na porzuco-
nych uprzednio polach Ayoo de Vidriales 
udało się zapobiec spadkowi zawartości 
węgla w glebie o 30,5%.

takich, jak drewno, biomasa, drzewa owo-
cowe, zioła aromatyczne, ochrona obrzeży 
upraw oraz uprawy roczne, a także inne - 
objaśnia profesor Hernandez. 

Drzewa i uprawy potraktowano szczepion-
ką mikoryzową, aby poprawić objętość 
korzeni i umożliwić roślinom lepszą ada-
ptację do okresów suszy. Każdą z działek 
podzielono na trzy strefy w celu porów-
nania efektów szczepionki mikoryzowej: 
dawka 100%, dawka 50%, brak dawki 
(strefa kontrolna).
W pierwszym roku realizacji projektu glebę 
spulchniono poprzez jej zaoranie, następ-
nie wysiano rośliny na redlinach i zastrzyk-
nięto do gleby produkt na bazie grzybów 
mikoryzowych, pożytecznych bakterii 
i próchnicy. W drugim roku projektu zasa-
dzono około 3 000 drzew i krzewów zgod-
nie z przyjętym planem. Wśród sadzonych 
gatunków znalazły się: kasztan jadalny 
(Castanea sativa), migdałowiec (Prunus 
dulcis), sosna nadmorska (Pinus pinaster) 
oraz dąb korkowy (Quercus suber).
Aby stymulować wzrost grzybów i trufli 
o wartości komercyjnej, niektóre drzewa 
zaszczepiono grzybami ektomikoryzowy-
mi - na przykład, w przypadku dębu kor-
kowego były to grzyby Pisolithus tinctorius 
- mówi profesor Hernandez.

- Zboża i/lub rośliny strączkowe wysiewa-
no pomiędzy szeregami drzew, aby zapew-
nić zrównoważone wykorzystanie gleby. 
Wystrzegano się korzystania z pługów 
lemieszowych, jak również orki, która mo-
głaby uszkodzić grzybnię - wyjaśnia.

JAKIE OSIĄGNIĘTO REZULTATY?
Aby ocenić efekt testów wdrożenia strate-
gii agroleśnictwa, w projekcie zmierzono 

takie wskaźniki, jak biomasa, zawartość 
dwutlenku węgla i różnorodność biolo-
giczna, plon roczny, wskaźnik przetrwa-
nia drzew, jak również efekty stosowania 
szczepionek mikoryzowych.
Wyniki wykazały, że poziom rocznych 
plonów był znacząco wyższy na dział-
kach objętych wyższą dawką szczepionki. 
Przykładowo, w roku 2015, plon jęczmie-
nia w San Mateo w strefie objętej 100% 
dawką szczepionki był niemal dwukrotnie 
wyższy w porównaniu ze strefą kontrol-
ną. Większa ilość i długość korzeni roślin 
uprawnych zwiększała także zdolność 
gleby do zatrzymywania wody. Wskaźnik 
przetrwania drzew wahał się od 79% 
do 97% w zależności od gatunku - przy-
kładowo, w Ayoo de Vidriales przetrwały 
niemal wszystkie migdałowce.
Szczepienie drzew grzybami ektomikory-
zowymi przyczyniło się do ekspansji upraw 
alternatywnych o wysokiej wartości doda-
nej. Grzyby Lactarius (mleczaj) i Boletus 
(borowik) znaleziono pod drzewami w Ayoo 
de Vidriales, natomiast trufle - w pobliżu 
dębów skalnych i wiecznie zielonych w San 
Mateo de Gallego. 
Różnorodność i obfitość występowania  
poszczególnych gatunków wzrosła zna-
cząco dzięki działaniom podjętym w pro-
jekcie. - W San Mateo de Gallego, wzrost 
różnorodności biologicznej na dział-
ce uprawianej w ramach projektu LIFE 
okazał się spektakularny w porównaniu 
z otaczającymi ją terenami - mówi pro-
fesor Hernandez. Systemy agroleśnictwa 
przyniosły też efekt w postaci wzrostu od-
porności na szkodniki i choroby. Kontrolę 
fitosanitarną zastępują środki biologicz-
ne dzięki pojawieniu się dodatkowych 
gatunków fauny. Drapieżniki oraz gatunki 
pasożytujące na owadach - szkodnikach, 
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Więcej informacji 
Strona internetowa: http://operacionco2.com/

http://operacionco2.com/
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FARM LIFE:  
ochrona gospodarstw 
rolnych przed  
powodziami
Liderem projektu FARM LIFE, uruchomio-
nego we wrześniu 2018 r., jest Van Hall 
Larenstein, Uniwersytet Nauk Stosowa-
nych w Holandii. Położona w tym kraju 
prowincja Noord-Brabant jest szczegól-
nie narażona na skutki ocieplenia klimatu 
i zwiększenia ilości opadów w ostatnich 
dziesięcioleciach, m.in. utratę różnorod-
ności biologicznej i zwiększone ryzyko 
powodzi. Niektórzy z rolników uczestni-
czących w projekcie będą wykorzystywać 
agroleśnictwo, aby ochronić się przed 
powodziami i innymi skutkami zmian 
klimatu. 
Euridice Leyequien, profesor krajobra-
zów leśnych, jest kierownikiem projektu 
FARM LIFE. - Odporne systemy agrole-
śnictwa zapewniają różne mechanizmy, 
które mogą zwiększyć efektywność 
wykorzystania wody bardziej skutecz-
nie, niż monokultury, umożliwiając tym 
samym wzmocnienie odporności eko-
systemu rolnego, na przykład, na susze 
i fale upałów - mówi. - Przyczyniają się 
one do recyklingu wody i sprzyjają zmia-
nie mikroklimatu gospodarstwa rolnego, 
dzięki czemu woda paruje słabiej, a jej 
ilość dostępna dla potrzeb procesów 
transpiracji ulega zwiększeniu.
Coroczne uprawy korzystają na obec-
ności drzew, które są w stanie zatrzy-
mywać wodę z opadów występujących 
poza sezonem, jak również resztki wody 
z gleby po zakończeniu okresu upraw. 
- Zwiększenie możliwości pobierania 
wilgoci z gleby zwiększa efektywność 
wykorzystania zasobów bardziej sku-
tecznie, niż ma to miejsce w przypadku 
monokultur - mówi profesor Leyequien. 
- Cień, zapewniony przez drzewa, może 
zadziałać jak bufor przy wzroście tempe-
ratury, ograniczając ekspozycję na tem-
peratury powyżej optymalnego poziomu, 
które skutkują wzrastającą podatnością 
procesów fizjologicznych i rozwojowych, 
jak również plonów, na zagrożenia.
- W przypadku zmiany sposobu gospo-
darowania zasobami ziemi, odporne 
systemy agroleśnictwa powinny także 
zapobiec utracie gleby i substancji od-
żywczych, a także prowadzić do utwo-

rzenia nowych habitatów, poprawiają-
cych różnorodność biologiczną. Należy 
przy tym oczekiwać, że liczba niektórych 
gatunków objętych wskaźnikami, włącz-
nie z owadami zapylającymi, wzrośnie 
nawet o jedną trzecią na działkach pilo-
tażowych FARM LIFE.

ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI

W projekcie rozwijane są zrównowa-
żone sieci wiejskie, w ramach których 
rolnicy i inni interesariusze mogą uczyć 
się wspólnie transformacji krajobrazu 
konwencjonalnych systemów monokul-
turowych w odporny na zmiany klimatu 
krajobraz ze zróżnicowanymi systema-
mi produkcji rolnej, czyli agroleśnictwa 
- wyjaśnia profesor Leyequien.
Do interesariuszy należą związki rolni-
ków, przedsiębiorcy, instytuty naukowe, 
ministerstwa rządowe, a także part-
nerzy społeczni. - Strategia w ramach 
FARM LIFE polega na zachęcaniu ich, aby 
organizowali się w odporne sieci, które 
przetrwają także po zakończeniu pro-
jektu - dodaje.
Do wyników projektu będą należeć: 
• wymiana wiedzy (masowe otwarte 

kursy online - MOOC - oraz program 
studiów magisterskich);

• tworzone przez rolników sieci bizneso-
we obok zrównoważonych rolniczych 
łańcuchów wartości;

• narzędzia kreowania wartości i zwięk-
szania konkurencyjności produktów 
spożywczych wytwarzanych w syste-
mie agroleśnictwa; oraz

• narzędzia tworzenia adaptacyjnych 

planów gospodarstw, które można do-
stosować do konkretnych warunków.

- FARM LIFE buduje zestaw narzędzi 
do transformacji, dzięki którym rolnicy, 
osoby odpowiedzialne za kształtowanie 
polityki, jak i partnerzy społeczni będą 
skutecznie przechodzić z systemu rol-
nego na agroleśnictwo, adaptujące się 
do zmian klimatu - mówi profesor Ley-
equien.
Wierzy ona, że projekt może przyczy-
nić się do zwiększenia skali działalno-
ści w agroleśnictwie w Holandii, Belgii 
i innych krajach europejskich poprzez 
stworzenie środowiska, w którym odpo-
wiedni interesariusze mogliby wymieniać 
się wiedzą praktyczną i narzędziami, 
ułatwiającymi przejście od konwencjo-
nalnych monokultur do agroleśnictwa, 
odpornego na zmiany klimatu.

Więcej informacji 
Strona internetowa: http://farm-life.eu/

http://farm-life.eu/
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Ochrona lasów przed ozonem

kluczowej roli terenów leśnych w osłabia-
niu tego zjawiska.

Ozon jest obecnie najbardziej toksycznym 
zanieczyszczeniem, zagrażającym drze-
wom. Pobierając dwutlenek węgla (CO2) 
przez aparaty szparkowe, drzewa pobie-
rają również ozon. Przenikając w głąb liści, 
ozon powoduje ich znaczne uszkodzenie 
poprzez utlenianie (spalanie) tkanki roślin-
nej. Jednakże wrażliwość roślin na ozon 
jest zróżnicowana, - Dlatego stosowane 
uprzednio kryteria ochrony, opracowane 
na podstawie stężenia ozonu w powietrzu, 
nie są skuteczne - wyjaśnia liderka projek-
tu, Elena Paoletti, reprezentująca włoską 
Krajową Radę Badawczą (CNR).
W ramach projektu utworzono sieć stacji 
monitorujących w trzech krajach, należą-
cych do różnych stref biogeograficznych 
- we Włoszech, Francji i Rumunii - aby 
porównać wpływ poboru ozonu na różne 
ekosystemy. - Ozon powoduje określone, 
widoczne uszkodzenia liści, a my szkolimy 
specjalistów w rozpoznawaniu i definio-
waniu tych uszkodzeń - mówi dr Paoletti. 
Do innych mierzalnych skutków należy 
defoliacja korony, jak również osłabie-
nie przyrostu promieniowego łodygi. 
Porównanie wpływu stężenia ozonu w po-
wietrzu na te wskaźniki umożliwia określe-
nie jego wartości krytycznych. - Stężenie 
poniżej poziomu krytycznego nie wyrządza 
szkód, jednak jego przekroczenie oznacza, 
że konieczne jest ograniczenie oddziały-
wania tego czynnika, aby zapobiec uszko-
dzeniu ekosystemu - dodaje dr Paoletti.

Przestrzeganie regulacji 
Projekt już zaowocował zmianą metod 
monitorowania ozonu. W zmienionej dy-
rektywie w sprawie krajowych poziomów 
emisji z roku 2016 wymieniono pobór 
ozonu przez aparaty szparkowe jako para-
metr oceny wpływu ozonu na ekosystemy. 
Realizatorzy projektu współpracują więc 
z władzami krajowymi w celu promocji 
wykorzystywania prowadzonego moni-
toringu w celu spełnienia nowych wymo-
gów sprawozdawczych, wprowadzonych 
na mocy dyrektywy, które obejmują roczne 
sprawozdania z emisji różnych rodzajów 
zanieczyszczeń. Ustanowione uprzednio 
progi odnosiły się do emisji zanieczysz-
czeń, teraz jednak państwa członkowskie 
mają obowiązek monitorować ich skutki.
Wzrost temperatur prowadzi do podwyż-
szenia stężenia ozonu, jednak dzięki podję-
tym działaniom, stężenie to ustabilizowało 
się w Europie oraz w Ameryce Północnej. 
Jednakże zanieczyszczenia mogą przeno-
sić się pomiędzy kontynentami; ponadto, 
ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym 
susze, będące wynikiem zmian klimatu, 
mogą doprowadzić do zamknięcia apara-
tów szparkowych, a tym samym do zaha-
mowania wzrostu drzew, redukując jednak 
zarazem negatywne skutki oddziaływania 
ozonu. - Ocena wpływu ozonu w warun-
kach zmieniającego się klimatu jest zło-
żona - podkreśla dr Paoletti.
Na obszarach realizacji projektu zade-
monstrowano szereg praktyk zarządczych 
w celu ustanowienia kryteriów najbardziej 
efektywnych w odniesieniu do różnych ty-
pów lasu. Przykładowo, lasy bardzo gęste 
są na ogół narażone na niedobór wody 
z powodu konkurencji pomiędzy drzewa-
mi, co chroni je przed wpływem ozonu, 
ograniczając zarazem uszkodzenia koron 
zewnętrznych. - Wspieramy zarządców 
lasów, przekazując im sugestie w zakre-
sie efektywnej uprawy zdrowych lasów 
na obszarach zanieczyszczonych ozonem 
- mówi dr Paoletti.
W ramach projektu określono również 
gatunki drzew, które najlepiej nadają 
się do sadzenia w obszarach miejskich. 
Położono nacisk na fakt, że buk i jesion 
zapewniają dobrą równowagę poboru 
i wytwarzania ozonu, natomiast wierzba 
wypada słabo w zestawieniu pod wzglę-
dem tego kryterium.

Ozon (O3) hamuje wzrost roślinności, 
a tym samym obniża zdolność ekosys-
temu do sekwestracji dwutlenku węgla 
i wpływa bezpośrednio na odpowiedź ro-
ślin na zmiany klimatu. W projekcie LIFE 
MOTTLES wprowadzono nowy sposób mo-
nitorowania krytycznego stężenia ozonu, 
aby pomóc zarządcom lasów w przyjęciu 
praktyk zapewniających lepszą ochronę 
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Więcej informacji 
Strona internetowa: http://mottles.ipsp.cnr.it/

Jeden z projektów 
LIFE poświęcono 
monitorowaniu 
uszkodzeń drzew  
w wyniku 
zanieczyszczenia 
ozonem, które 
nasila się w miarę 
wzrostu temperatur, 
aby opracować 
odpowiednie 
adaptacyjne 
praktyki z zakresu 
gospodarki leśnej.

http://mottles.ipsp.cnr.it/
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Zmiany 
składu gatunkowego drzew

na przykład liderem projektu o nazwie LIFE 
ADAPTAMED. W ramach projektu zasto-
sowano podejście ekosystemowe do roz-
wijania, wdrażania, monitorowania, oceny 
i rozpowszechniania adaptacyjnych metod 
zarządczych w trzech reprezentatywnych 
obszarach chronionych strefy śródziemno-
morskiej o znaczeniu społecznym i gospo-
darczym.
- LIFE ADAPTAMED to projekt bardzo sze-
roko zakrojony, który obejmuje działania 
dotyczące lasów różnego typu, stanowisk 
głożyny, krzewów typowych dla obsza-
rów przedpustynnych, a także ekosys-
temów krzewów wysokogórskich - mówi 
dyrektor projektu Francisco Javier Cano-
Manuel Leon z regionalnego Ministerstwa 
Środowiska i Planowania Przestrzennego 
Andaluzji.
Działanie w ramach projektu, ukierunko-
wane na poprawę składu gatunkowego 
drzewostanu, obejmuje trzebienie planta-
cji sosen, jak również liczne alternatywne 
praktyki zarządcze, dotyczące odpadów 
leśnych. - Promujemy bardziej efektyw-
ne wykorzystanie zasobów w tych śro-
dowiskach, zwiększając zdolność lasów 
do przetrwania suszy i wzrostu tempera-
tury - wyjaśnia. Lasy staną się bardziej 
heterogenicznymi i zdywersyfikowanymi 
populacjami biologicznymi. 
W lasach górskich, zdominowanych 
przez dąb pirenejski i dąb ostrolistny, 
LIFE ADAPTAMED testuje szereg środ-
ków z dziedziny leśnictwa, które mają 

poprawić odporność drzew na szkodniki. 
- Wymaga to wybrania określonych oka-
zów, które funkcjonują jako drzewa ma-
cierzyste, i wdrożenia działań, które mają 
na celu ułatwienie im reprodukcji - mówi 
pan Cano-Manuel Leon. - Koncentrujemy 
się na lasach o niewłaściwej strukturze, 
w których nadmierne zagęszczenie ro-
ślinności osłabia wzrost i funkcje repro-
dukcyjne z powodu zbyt dużej konkurencji 
o wodę, światło i substancje odżywcze. 
W takich warunkach, drzewa są bardzo 
podatne na ataki szkodników. 

Lasy heterogeniczne
Naturalna regeneracja śródziemnomor-
skich lasów, złożonych z dębu korkowego, 
często ulega zahamowaniu na skutek wy-
pasu bydła i obecności dzikich zwierząt. 
Aby złagodzić to obciążenie, zespół LIFE 
ADAPTAMED kontroluje wpływ zwierząt 
roślinożernych na kondycję roślin i zwięk-
sza zagęszczenie dębu korkowego i innych 
gatunków typowych dla lasów śródziem-
nomorskich, jak choćby drzewo mastykow-
ca czy dziko rosnące drzewa oliwne.
- Według naszego założenia, im bardziej 
heterogeniczny jest las pod względem 
struktury (odbudowy nisz ekologicznych) 
i specyficznej różnorodności, przy opty-
malnym zagęszczeniu drzew i krzewów 
oraz lepszej kondycji fitosanitarnej, tym 
większa różnorodność i tym wyższa ja-
kość usług ekosystemowych - wyjaśnia 
pan Cano-Manuel Leon. Do usług tych 
zalicza się korek, miód, aromatyczne ro-
śliny i pastwiska, a także usługi pośrednie 
w rodzaju właściwości retencyjnych gle-
by, regulacji zasobów wodnych i walorów 
krajobrazowych. Korzysta na tym również 
różnorodność biologiczna, włącznie z ga-
tunkami stanowiącymi pożywienie rysia 
iberyjskiego, orła królewskiego, owadów 
zapylających i roznoszących nasiona.
- Pracujemy obecnie nad podręcznikami 
technicznymi, które podsumowują na-
sze ustalenia i mogą być wykorzysty-
wane przez zarządców innych obszarów 
[leśnych], objętych ochroną lub też nie. 
Ciekawym rozwiązaniem byłoby wdro-
żenie zarządzania adaptacyjnego jako 
standardowej procedury planowania 
i wdrażania działań zarządczych - mówi 
pan Cano-Manuel Leon.

Skład gatunkowy drzewostanu może ulec 
zmianie w odpowiedzi na zmiany klima-
tu. Adaptacyjne techniki zarządcze mogą 
umożliwić przewidywanie i wspieranie tego 
procesu, przykładowo, poprzez wprowadza-
nie gatunków odpornych na susze lub ataki 
szkodników.
Regionalne Ministerstwo Rolnictwa, 
Żywego Inwentarza, Rybołówstwa 
i Zrównoważonego Rozwoju Andaluzji jest 

Zmiany klimatu 
wpłyną na skład 
gatunkowy 
drzewostanu wielu 
lasów, dlatego LIFE 
wspiera badania, 
których celem jest 
utrzymanie usług 
ekosystemowych, 
dostarczanych 
przez lasy.

Więcej informacji 
Strona internetowa: 

 https://www.lifeadaptamed.eu/

https://www.lifeadaptamed.eu/


59

Lista projektów LIFE

Szereg publikacji LIFE można uzyskać na stronie internetowej LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/index.htm
Egzemplarze wydrukowane niektórych publikacji LIFE można zamawiać bezpłatnie pod adresem:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/order.htm
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LIFE VinEcoS – Optymalizacja usług ekosystemowych w uprawie winorośli w obliczu zmian klimatu
LIFE BIODELEAR – Zwalczanie owocanki południówki przy pomocy innowacyjnego 
i przyjaznego dla środowiska atraktantu w ramach Zintegrowanej Strategii Zwalczania Szkodników
LIFE+ IRRIMAN - Wdrożenie skutecznego zarządzania nawadnianiem na rzecz zrównoważonego rolnictwa
LIFE RESILIENCE - Zapobieganie występowaniu X. fastidiosa w intensywnych uprawach plantacyjnych
oliwek i migdałów z zastosowaniem praktyk rolnictwa ekologicznego
oLIVE CLIMA - Wprowadzenie nowych praktyk w zarządzaniu uprawą oliwek 
w związku z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją do nich
LIFE TERRACESCAPE – Zastosowanie zarządzania gruntami w celu przekształcenia krajobrazów 
tarasowych w obszary infrastruktury zielonej w celu lepszego przystosowania do zmian klimatu
The Green Link – Odbudowa obszarów, które uległy pustynnieniu, przy pomocy innowacyjnej metody 
sadzenia drzew na granicy strefy śródziemnomorskiej w celu zwiększenia odporności
Desert-Adapt – Przygotowanie obszarów, które uległy pustynnieniu, na nasilone zmiany klimatu
AgroClimaWater – Promowanie efektywności zużycia wody i wspieranie transformacji 
w kierunku rolnictwa odpornego na zmiany klimatu w krajach śródziemnomorskich
Adapt2Change – Adaptacja produkcji rolnej do zmian klimatu i ograniczonej dostępności wody
ADAPT2CLIMA – Adaptacja do skutków zmian klimatu w obszarze rolnictwa na wyspach Morza Śródziemnego
SigAGROasesor – Regeneracja i ponowne wykorzystanie wody ze spływów i odwadniania dla potrzeb
upraw rolnych przy pomocy łączonych naturalnych systemów oczyszczania wody
LIFE AGRI ADAPT – Zrównoważona adaptacja typowych w UE systemów rolnictwa do zmian klimatu
LIFE AGRI ADAPT – Zrównoważona adaptacja typowych w UE systemów rolnictwa do zmian klimatu
PDT LIFE – Dynamiczny wypas rotacyjny: efektywność środowiskowa systemów użytków zielonych: 
Prezentacja innowacyjnej technologii
SOLMACC LIFE – Strategie rolnictwa organicznego i rolnictwa o niskich nakładach w zakresie łagodzenia 
zmian klimatu i adaptacji do nich
LIFE PASTORALP – Podatność pastwisk i strategie adaptacji do skutków zmian klimatu
LIFE Help Soil – Wzmacnianie funkcji gleby i adaptacja do zmian klimatu 
przy pomocy zrównoważonych rolniczych technik konserwujących
LIFE Viva Grass – Zintegrowane narzędzie planowania na rzecz opłacalności użytków zielonych

LIFE DEMORGEST – Life+ Efektywna kosztowo integracja zapobiegania wielkim pożarom
z zarządzaniem zasobami leśnymi w strefie śródziemnomorskiej
ARCFUEL – Geobaza danych map paliwowych strefy śródziemnomorskiej jako zabezpieczenie 
przed pożarami lasów i terenów leśnych
LIFE+ ForBioSensing PL - Całościowe monitorowanie dynamiki stanowisk
w Puszczy Białowieskiej przy pomocy technik teledetekcji
LIFE AFORCLIMATE - Adaptacja metod gospodarki leśnej do zmienności klimatu: podejście ekologiczne
LIFE-KEDROS – Zintegrowane działania zarządcze na rzecz ochrony priorytetowego habitatu typ 9590* 
w obszarze Natura 2000 Koilada Kedron-Kampos
LIFE Ausseerland - Naturalne lasy, torfowiska i sieć habitatów wokół Aussee
LIFE ADAPTAMED - Ochrona kluczowych usług ekosystemowych za pomocą zarządzania adaptacyjnego 
systemami społeczno-ekologicznymi, zagrożonymi zmianami klimatu
LIFE FORECCAsT – Lasy: Adaptacja do zmian klimatu
LIFE MixForChange - Innowacyjne strategie zarządzania adaptacją do zmian klimatu w mieszanych 
półwilgotnych lasach śródziemnomorskich
OPERATION CO2 - "Operation CO2": Zintegrowane praktyki agroleśnictwa 
i ochrona przyrody przed zmianami klimatu
FARM LIFE - Rolnictwo przyszłości - budowanie sieci terenów wiejskich w ramach rolnictwa adaptującego 
się do zmian klimatu
LIFE MOTTLES – Monitorowanie uszkodzeń powłoki ozonowej w celu wyznaczenia nowych poziomów krytycznych
LIFE ADAPTAMED - Ochrona kluczowych usług ekosystemowych za pomocą zarządzania adaptacyjnego 
systemami społeczno-ekologicznymi, zagrożonymi zmianami klimatu

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/order.htm


LIFE “L’Instrument Financier pour l’Environnement” / Mechanizm finansowy dla środowiska

Program LIFE to unijny mechanizm działań na rzecz środowiska i klimatu

Okres realizacji: 2014-2020

Przybliżona kwota dostępnego finansowania UE: 3,46 mld EURO

Rozdzielenie środków
 Z kwoty 3,45 mld EUR przydzielonej do programu LIFE, 2,59 mld przeznaczone jest na podprogram Środowisko, 

a 0,86 mld na podprogram Działania na rzecz Klimatu. Co najmniej 2,8 mld (81% łącznego budżetu) 
przeznacza się na projekty LIFE finansowane przez dotacje lub innowacyjne instrumenty finansowe. Kolejne 
0,7 mld EUR podlega przeznaczeniu na projekty zintegrowane. Przynajmniej 55% środków budżetowych 
przyznanych na projekty wspierane w ramach dotacji na działania w ramach podprogramu na rzecz środowiska 
zostanie wykorzystane na projekty wspierające ochronę przyrody i różnorodności biologicznej. Maksymalnie 
0,62 mld EUR zostanie wykorzystanych bezpośrednio przez DG ds. Środowiska i DG ds. Działań w Dziedzinie 
Klimatu na rozwój polityki i dotacje operacyjne.

Rodzaje projektów
 Dotacje na działania w ramach programów ekologicznych i klimatycznych oraz ich podprogramów są dostępne 

dla następujących elementów:
> Projekty "tradycyjne" - mogą to być projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracji, projektów 

pilotażowych lub informacyjnych, podnoszących świadomość i rozpowszechniających w jednym 
z następujących obszarów priorytetowych: LIFE Przyroda i różnorodność biologiczna; LIFE Środowisko 
i efektywność zasobów; LIFE Zarządzanie w zakresie ochrony środowiska i informacje; LIFE: łagodzenie 
zmian klimatu; LIFE Adaptacja do zmian klimatu; LIFE Zarządzanie klimatem i informacje klimatyczne.

> Projekty przygotowawcze - uwzględniają one szczególne potrzeby związane z opracowaniem i wdrażaniem 
unijnej polityki i prawodawstwa w zakresie środowiska lub klimatu.

> Projekty zintegrowane - wdrażają one na dużą skalę plany lub strategie środowiskowe lub klimatyczne 
wymagane przez określone unijne prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska lub klimatu.

> Projekty pomocy technicznej - zapewniają wsparcie finansowe, aby pomóc wnioskodawcom w przygotowaniu 
zintegrowanych projektów. 

> Projekty budowania zdolności - zapewniają wsparcie finansowe działaniom wymaganym do budowy 
potencjału państw członkowskich, w tym krajowych lub regionalnych punktów kontaktowych LIFE, w celu 
umożliwienia państwom członkowskim skuteczniejszego udziału w programie LIFE.

Dalsze informacje 
 Więcej informacji na temat programu LIFE można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/life.

Jak ubiegać się o finansowanie LIFE 
 Komisja Europejska organizuje coroczne zaproszenia do składania wniosków. 
 Informacje szczegółowe są dostępne pod adresem http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Osoby kontaktowe
 Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska - B-1049 Bruksela (env-life@ec.europa.eu). 
 Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Działań w Dziedzinie Klimatu - B-1049 Bruksela (clima-life@ec.europa.eu). 
 Komisja Europejska - EASME - B-1049 Bruksela (easme-life@ec.europa.eu).

Internet http://ec.europa.eu/life, www.facebook.com/LIFE.programme, twitter.com/lifeprogramme

Publikacja LIFE / Gotowi do biegu po zieleń! LIFE wspiera rolnictwo i leśnictwo w adaptacji do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE - Polska
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
http://www.nfosigw.gov.pl/life • LIFE@nfosigw.gov.pl
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