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Zmiany w wielkoĞci emisji gazów cieplarnianych i amoniaku
do powietrza z dziaáalnoĞci rolniczej w Polsce i UE – analizy
z wykorzystaniem wskaĨników zrównowaĪonego rozwoju
Changes in the Volume of Air Emissions from Gases
and Selected Pollutants Originating from Agricultural
Production in Poland and in the EU – Analyses Using
Sustainable Development Indicators
Synopsis. Celem badaĔ byáa analiza zmian w wielkoĞci emisji gazów cieplarnianych i amoniaku
z rolnictwa w Polsce I Unii Europejskiej. W czĊĞci teoretycznej odniesiono siĊ do podjĊtych dziaáaĔ
miĊdzynarodowych dotyczących redukcji emisji. Badania oparto gáownie o dane statystyczne GUS
i Eurostat. W wyniku przeprowadzonych badaĔ stwierdzono, Īe rolnictwo jest gáównym Ĩródáem
emisji amoniaku w UE i w Polsce. RównieĪ nie bez znaczenia jest rola rolnictwa w emisji gazów
cieplarnianych. Stwierdzono wahania w dynamice emisji gazów cieplarnianych zarówno Polsce jak
i UE. W badanych latach odnotowano niewielki wzrost udziaáu rolnictwa w emisji gazów
cieplarnianych.
Sáowa kluczowe: emisje do powietrza, dziaáalnoĞü rolnicza, emisja gazów cieplarnianych i amoniaku.
Abstract. The research aim was to analyse changes in the volume of greenhouse gases and ammonia
produced by agriculture in Poland, against the background of the European Union, using sustainable
development indicators.. The study relied mainly on statistical data from the Polish Central Statistical
Office and Eurostat. Agriculture was found to be the major source of ammonia emissions in the EU
and Poland. Also, the role of agriculture in emission of greenhouse gases is significant. Fluctuations in
the dynamics of GHG emissions were noted in the EU and in Poland. Over the analysed time, a small
increase in the share of the emission of GHG, especially methane, from farming was observed.
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Wprowadzenie
Zmiany klimatyczne oraz jakoĞü gleb mają kluczowe znaczenie w rozwoju rolnictwa
i zapobieganiu gáodu w przyszáoĞci. Od wielu lat prowadzone są dziaáania na skalĊ nie tylko
europejską, ale i Ğwiatową w dziedzinie redukcji emisji gazów i zanieczyszczeĔ do powietrza.
Emisje gazów do powietrza są jednym z wiĊkszych problemów w ochronie Ğrodowiska.
Przyczyniają siĊ do zmian klimatycznych, wzrostu zachorowalnoĞci na niektóre choroby oraz
wpáywają na jakoĞü gleb, zwáaszcza zakwaszenie. W efekcie prowadzi to do strat
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ekonomicznych. Wedáug Syp (2017) w latach 1990-2014 na wszystkich kontynentach,
wystąpiáy wzrosty emisji gazów cieplarnianych. NajwiĊksze z nich (Azja) byáy wynikiem
intensywnego rozwoju przemysáu, gáównie w Chinach. UE wywiązaáa siĊ z postanowieĔ
zawartych w porozumieniu z Kioto, jako czáonek Aneksu I. W pozostaáych krajach wystąpiáy
wzrosty emisji. Ograniczenia emisji w krajach UE moĪliwe byáy do osiągniĊcia poprzez
wdroĪenie wielu regulacji, które miaáy wpáyw na gospodarkĊ i Ğrodowisko. Emisja gazów
cieplarnianych jest uwaĪana za podstawowy wyznacznik zrównowaĪonego rozwoju
gospodarczego. Redukcja tej emisji staáa siĊ jednym z wiodących priorytetów w polityce
Ğwiatowej. Unia Europejska i jej kraje czáonkowskie przywiązują duĪą wagĊ do ograniczania
emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziaáaniu zmianom klimatu (Redukcja emisji…, 2017.
Rolnictwo zalicza siĊ do sektorów non-ETS (nie objĊtych systemem handlu emisjami)
Proponowane dla Polski ograniczenie emisji w sektorach non-ETS ma wynosiü 7% w
latach 2020-2030 (Faber, Jarosz, 2017b). NaleĪy przypuszczaü, Īe czĊĞü tego ograniczenia
bĊdzie musiaáo uzyskaü rolnictwo.
Celem pracy byáa analiza udziaáu i dynamiki zmian w emisji gazów cieplarnianych
i amoniaku z rolnictwa w Polsce na tle Unii Europejskiej z wykorzystaniem wskaĨników
zrównowaĪonego rozwoju.
InwentaryzacjĊ emisji gazów cieplarnianych dla potrzeb monitorowania
zrównowaĪonego rozwoju sporządza siĊ zgodnie z metodologią zalecaną przez KonferencjĊ
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Badania
oparto o inwentaryzacjĊ emisji trzech podstawowych gazów cieplarnianych (dwutlenku
wĊgla CO2, metanu CH4 i podtlenku azotu N2O) oraz amoniaku.

Zobowiązania redukcji emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i wybranych zanieczyszczeĔ wynikające z ogólnych postanowieĔ UE
Ostatnie kilkadziesiąt lat rozwoju gospodarczego doprowadziáo do drastycznych, czĊsto
nieodwracalnych zmian w ekosystemach, a mimo to ciągáe zwiĊkszanie dobrobytu i poprawa
ekonomicznych sfer jakoĞci Īycia postrzegane byáy jako wielka zaleta. Rozwój gospodarczy
Ğwiata odbyá siĊ kosztem Ğrodowiska naturalnego, w tym dóbr wspólnych (Wazler, Wiegandt,
2011). Dopiero Raport U‘Thanta opublikowany w 1969 roku, pokazaá związki przyczynowoskutkowe ówczesnego stanu Ğrodowiska Ziemi oraz perspektywĊ losu ludzkoĞci w przypadku
braku dziaáaĔ zaradczych i zmieniá ĞwiadomoĞü spoáecznoĞci miĊdzynarodowej oraz
polityków. To wáaĞnie po Raporcie w toku dyskusji i wydarzeĔ na przestrzeni kilkudziesiĊciu
lat, rozwinĊáa siĊ i utrwaliáa koncepcja zrównowaĪonego rozwoju (Burchard-DziubiĔska
2001), która obecnie moĪe byü rozumiana jako kategoria przeciwstawna iloĞci. Wedáug
Borysa (2014) nadrzĊdna zasada zrównowaĪonego rozwoju, która gáosi prawo do
zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez ograniczenia praw przyszáych
pokoleĔ do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych przy obecnym nowym paradygmacie
rozwoju (zrównowaĪonym, trwaáym, samopodtrzymującym siĊ rozwoju, ekorozwoju) staáa
siĊ zbyt ogólna. WspóáczeĞnie wymaga siĊ konkretnoĞci identyfikacji wskaĨników, które
naleĪy mierzyü i celów do osiągniĊcia na poszczególnych szczeblach zarządzania. Takie
podejĞcie wymaga monitoringu i oceny zmian w czasie, najlepiej za pomocą mierzalnych i
porównywalnych wskaĨników. Szerzej o dorobku w metodologii badaĔ w tym zakresie pisze
Borys (2005), Balas i Molenda (2016). Przemiany w Ğwiecie przekonująco pokazują Griggs
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(2013) za Rockström i in. (2009), twierdząc, Īe ludzkoĞü jest siáą napĊdową globalnych zmian
Ğrodowiskowych i popchnĊáa nas wrĊcz w nową epokĊ geologiczną. Dalsza presja ludzkoĞci
na Ğrodowisko moĪe spowodowaü rozlegáe, nagáe i potencjalnie nieodwracalne zmiany w
podstawowych procesach ziemskich. Niedobory wody, ekstremalne warunki pogodowe,
pogarszające siĊ warunki produkcji ĪywnoĞci, utrata ekosystemów, zakwaszenie oceanów i
wzrost poziomu mórz to realne zagroĪenia, które mogą zagroziü rozwojowi i wywoáaü
kryzysy humanitarne na caáym Ğwiecie. O nieuniknionych skutkach zmian klimatu szeroko i
wnikliwie piszą Blewitt (2014) i Mulligan (2014). Omawiają uwarunkowania historyczne i
polityczne jednoczeĞnie udowadniając, Īe przekonanie opinii publicznej a zwáaszcza elit
biznesowych i politycznych zaleĪy gáównie od zaprezentowania ekonomicznych skutków
zmian klimatu. W 1990 roku caákowita emisja gazów cieplarnianych w krajach bĊdących
aktualnie czáonkami UE wynosiáa 664 Tg i odpowiadaáa za 12% emisji tych krajów.
NajwiĊkszymi emitentami byáy Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Polska. Od tamtej pory w
wiĊkszoĞci krajów UE zanotowano znaczący spadek tych emisji. Jednym z niewielu
wyjątków jest Hiszpania, która wyprzedziáa pod tym wzglĊdem PolskĊ. Podobne tendencje
odnotowano w emisji z rolnictwa (Goáasa 2013). Dla przykáadu okoáo 25% metanu i 60%
tlenków azotu pochodzi w Polsce z rolnictwa. Syp (2017) podkreĞla jednak, Īe aby wypeániü
narzucone wymagania zawarte w Dyrektywie RED odnoĞnie do 10% wykorzystania biopaliw
w transporcie, odnotowano import surowca z krajów nie naleĪących do UE. Efektem tego jest
ograniczenie emisji GHG w UE, podczas gdy w pozostaáych regionach Ğwiata widoczny jest
ich wzrost. Zmiany klimatu to globalny problem, zatem tylko wysiáek wielu krajów moĪe
przynieĞü wymierne korzyĞci w postaci stabilizacji i nastĊpnie zmniejszania antropogenicznej
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Z tego wzglĊdu podejmowane przez poszczególne
paĔstwa dziaáania powinny byü wzajemnie skoordynowane, gdyĪ wówczas moĪna oczekiwaü
istotnie korzystnych efektów polityki, wskutek ujawnienia siĊ efektów synergicznych. Cechą
wyróĪniającą proponowane dziaáania i instrumenty na rzecz áagodzenia zmian klimatu są
indywidualne uwarunkowania rozwojowe paĔstw, wĞród których granice ich zaangaĪowania
okreĞla posiadany potencjaá gospodarczy warunkujący skutecznoĞü wdroĪenia dziaáaĔ na
rzecz zachowania globalnej Równowagi klimatycznej (Polityka Klimatyczna Polski. Strategie
redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020). W Polsce oprócz cytowanej
Polityki Klimatycznej obowiązuje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 286).
OgólnoĞwiatowym programem zrównowaĪonego rozwoju jest Agenda Narodów
Zjednoczonych na rzecz ZrównowaĪonego Rozwoju 2030. PrzyjĊta przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 2015 r. agenda stanowi nowy, spójny tok myĞlenia o tym, w jaki sposób
zagadnienia tak zróĪnicowane jak ubóstwo, edukacja i zmiany klimatu pasują do siebie.
Wpisuje cele gospodarcze, spoáeczne i Ğrodowiskowe w 17 celów zrównowaĪonego rozwoju
jako "niepodzielną caáoĞü". Idea zrównowaĪonego rozwoju implikuje, Īe cele zaleĪą od siebie
nawzajem - ale nikt nie okreĞliá dokáadnie, w jaki sposób. Negocjacje miĊdzynarodowe
rzucają Ğwiatáo na trudne kompromisy. Jednak to, co decydenci polityczni chcą osiągnąü, to
zrównowaĪenie interesów i priorytetów - a potrzeba ta pojawi siĊ w momencie realizacji
celów. JeĪeli poszczególne kraje bĊdą ignorowaü nakáadanie siĊ dziaáaĔ i po prostu zaczną
próbowaü pojedynczo wybieraü cele, zaryzykują skutki odwrotne do zamierzonych (Nilsson i
in., 2016).Warunkiem realizacji celów Agendy 2030 w ujĊciu globalnym, jest to, aby wszyscy
posiadali skuteczne instytucje oraz umiejĊtnoĞci i zdolnoĞci niezbĊdne do wyeliminowania
ubóstwa oraz zapewnienia zrównowaĪonego rozwoju (Gruchelski, Niemczyk, 2016). WĞród
kilkudziesiĊciu celów znajdują siĊ zagadnienia dotyczące powstrzymania i odwrócenia
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procesów degradacji gleby i promowania zrównowaĪonego rolnictwa oraz pilnych dziaáania
w celu przeciwdziaáania zmianom klimatu i ich skutkom2.
Problemu redukcji emisji gazów cieplarnianych do powietrza dotyka Strategia 2020
zakáadająca, Īe w UE naleĪy osiągnąü cele „20/20/20”3 w zakresie klimatu i energii (w tym
ograniczenie emisji dwutlenku wĊgla nawet o 30%, jeĞli pozwolą na to warunki). Oznacza
to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 20% w porównaniu
z poziomem z 1990 r. zwiĊkszenie o 20% udziaáu energii pochodzącej ze Ĩródeá
odnawialnych w ogólnym zuĪyciu energii w UE oraz zmniejszenie zuĪycia energii
pierwotnej – dziĊki racjonalnemu wykorzystaniu energii – o 20% w porównaniu
z przewidywanym poziomem (tab. 1).
Tabela 1. Unijne zobowiązania w zakresie klimatu i energii (%)
Table 1. EU climate and energy commitments (%)
Priorytety UE
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
w porównaniu z rokiem 1990
Pozyskiwanie energii ze Ĩródeá odnawialnych
Wzrost efektywnoĞci energetycznej

Na 2020 r

Na 2030 r.

20

40

20
20

27
27

ħródáo: Strategia 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_pl.pdf. Pobrano 19 lipca 2017 r.

W Unii Europejskiej w latach 1990–2010 emisja dwutlenku siarki zredukowana
zostaáa o 82%, tlenków azotu o 47%, a amoniaku o 28%. Jak jednak wskazano w
komunikacie Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. pt. „Czyste powietrze dla Europy” nadal
wystĊpują znaczące negatywne skutki i zagroĪenia dla zdrowia ludzkiego i Ğrodowiska.
Jednym z podstawowych dokumentów i jednoczeĞnie czĊĞcią programu „Czyste powietrze
dla Europy” zobowiązującą paĔstwa czáonkowskie UE do redukcji emisji jest Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeĔ atmosferycznych. Unijne
zobowiązania redukcji emisji wybranych zanieczyszczeĔ powierza (%) w stosunku do roku
2005 przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Unijne i polskie zobowiązania redukcji emisji wybranych zanieczyszczeĔ powietrza (%)
Table 2. EU and Polish commitments to reduce emissions of selected air pollutants (%)
Zanieczyszczenia
Dwutlenek siarki
Tlenki azotu
Amoniak
Lotne związki organiczne
Drobny pyá zawieszony

KaĪdy rok od 2020 r. do 2029 r.
UE
Polska
59
5
42
30
6
1
28
25
22
16

KaĪdy rok od 2030 r.
UE
Polska
79
70
63
39
19
17
40
26
49
58

ħródáo: opracowanie na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284, http://eurlex.europa.eu.

2
3

Rezolucja przyjĊta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25.09.2015 r. http://www.unesco.pl/. Pobrano 7.03.2018.
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_pl.pdf. Pobrano 19 lipca 2017 r.
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Dyrektywa jest instrumentem do wdroĪenia zmian w Protokole z Göteborga4 zaostrza
wymogi, co do redukcji krajowych emisji czterech najwaĪniejszych zanieczyszczeĔ: siarki
(gáównie dwutlenku siarki), tlenków azotu, lotnych związków organicznych (innych niĪ
metan) i amoniaku. Wyznaczono nowe puáapy dla kaĪdego paĔstwa w rozbiciu na
poszczególne zanieczyszczenia, które bĊdą obowiązywaü dla kaĪdego roku od 2020 r. do
2029 r. i od 2030. Po raz pierwszy ujĊto drobny pyá zawieszony.

Dane i metody
Badania oparto o dane wtórne zgromadzone przez GUS, Eurostat, Krajowy Bilans
Emisji. Do analizy redukcji przyjĊto dane z lat 2005-2015. W pracy wykorzystano metodĊ
analizy opisowej oraz statystycznej na podstawie dostĊpnych baz informacji publicznej.
Obliczono dynamikĊ zmian przyjmując rok 2005 za bazowy. WskaĨniki struktury wg
sektorów emisji.
Badania oparto o dwa wskaĨniki zrównowaĪonego rozwoju z Aplikacji
http://wskaznikizrp.stat.gov.pl – porównania miĊdzynarodowe:
• Emisja gazów cieplarnianych wedáug sektorów (tys. ton w ekwiwalencie CO2),
• Emisja zanieczyszczeĔ zakwaszających – amoniak (t/1 km2).
Badania wáasne poprzedziáy analizy podjĊtych dziaáaĔ miĊdzynarodowych
dotyczących redukcji emisji. RóĪne Ĩródáa emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu
do róĪnych sektorów gospodarki, takich jak: energetyczny, transportowy, budownictwo
i rolnictwo przyczyniają siĊ w róĪnym stopniu do caákowitej emisji gazów cieplarnianych.
WskaĨnik emisji gazów cieplarnianych pozwala oceniü skutecznoĞü dziaáaĔ podjĊtych
w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wskazuje równieĪ te obszary, gdzie bĊdą
konieczne dalsze dziaáania5. Jako przykáad wskaĨnika pokazującego emisjĊ na 1 km2
poszczególnych zanieczyszczeĔ zakwaszających wybrano emisjĊ amoniaku ze wzglĊdna to,
Īe gáównym Ĩródáem emisji amoniaku jest sektor rolniczy. Amoniak jest waĪnym
czynnikiem zakwaszania gleb i eutrofizacji ekosystemów

Udziaá rolnictwa i dynamika zmian w emisji gazów cieplarnianych do
powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2008-2015
Rolnictwo niewątpliwie znacząco przyczynia siĊ do zmian klimatycznych, które
w przyszáoĞci zagroĪą równieĪ samemu rolnictwu. W Raportach Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw WyĪywienia i Rolnictwa pojawiają siĊ kolejne ostrzeĪenia
przed katastrofalnymi konsekwencjami zmian klimatycznych. JeĪeli natychmiast
nie zostaną podjĊte kroki chroniące Ğrodowisko, do 2030 roku ponad sto milionów ludzi
zostanie skazanych na gáód i skrajne ubóstwo. Raport z 2016 r. ostrzega, Īe bez „szerokiego
przyjĊcia praktyk zrównowaĪonej gospodarki rolnej, wodnej, rybackiej i leĞnej niemoĪliwa
bĊdzie walka z ubóstwem na Ğwiecie”, a jedyną odpowiedzią są „gáĊbokie przeksztaácenia
w systemie gospodarki ĪywnoĞciowej”6. RównieĪ zobowiązanie do redukcji emisji gazów
4

http://ec.europa.eu/environment/air. Pobrano 5 marca 2018 r.
http://wskaznikizrp.stat.gov.pl. Pobrano 5 marca 2018 r.
6
http://www.fao.org/. Pobrano 5 marca 2018 r.
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cieplarnianych zawarte w protokole z Kioto7 wymieniaáo promowanie zrównowaĪonych
form rolnictwa w aspekcie ochrony klimatu. Dwutlenek wĊgla (CO2), metan (CH4)
i podtlenek azotu (N2O) to gáówne gazy cieplarnianie (GHG), których koncentracja
w atmosferze wzrosáa z powodu dziaáalnoĞci czáowieka (Syp 2017).
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Rys. 1. Udziaá rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych w latach 2005-2015
Fig. 1. Share of agriculture in greenhouse gas emissions between 2005-2015
ħródáo: opracowanie na podstawie danych Eurostatu; http://ec.europa.eu/eurostat.

Istotnym zagadnieniem jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Warto zatem
rozpocząü od przeĞledzenia jaki byá udziaá rolnictwa w UE i Polsce w emisji gazów
cieplarnianych na przestrzeni kilkunastu lat (rys. 1). Analizy rozpoczĊto od 2005 roku ze
wzglĊdu na to, Īe jest to rok odniesienia wskazany w Dyrektywie8.
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Rys. 2. Dynamika zmian emisji gazów cieplarnianych z prowadzenia dziaáalnoĞci w rolnictwie (%) w Polsce i UE
(2005=0)
Fig. 2. Dynamics of changes in greenhouse gas emissions from agriculture (%) in Poland and the EU (2005=0)
ħródáo: opracowanie na podstawie danych GUS (http://wskaznikizrp.stat.gov.pl).

Są to bardzo podobne poziomy, nieco wyĪszy udziaá rolnictwa w emisji gazów
cieplarnianych stwierdzono w UE niĪ w Polsce. W badanych latach widaü wzrost udziaáu
rolnictwa w emisji w Polsce i caáej UE w przypadku gazów cieplarnianych. NaleĪy
nadmieniü, Īe w stosunku do bazowego 1990 roku (Strategia, 2020) w rolnictwie w Polsce
nastąpiá znaczący spadek emisji, który spowodowany byá zmianami strukturalnymi
i ekonomicznymi po 1989 r., w tym zmniejszeniem produkcji zwierzĊcej i roĞlinnej
7

https://www.mos.gov.pl/. Pobrano 5 marca 2018 r.
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 Pobrano 5 marca 2018 r. z: http://eurlex.europa.eu.
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(np. nastąpiá spadek pogáowia bydáa w latach 1988-2016 z ponad 10 mln szt. do niespeána
6 mln, owiec z ponad 4 mln szt. do ok. 240 tys. Jednak obecnie nie moĪna juĪ oczekiwaü
tak duĪych spadków, co sprawia, Īe udziaá rolnictwa w emisji wzrósá nieznacznie.
Potwierdzają to analizy Krajowego Raportu Inwentaryzacyjnego9.
Biorąc pod uwagĊ przedziaá czasowy 2005-2015 (rys. 2) widaü wahania dynamice
emisji gazów cieplarnianych w kolejnych latach w Polsce jak i w UE. DynamikĊ zmian
obliczono stosując indeks o podstawie staáej, gdzie rok 2005 przyjmowano za 100%.
WskaĨnik przedstawia wielkoĞü emisji gazów cieplarnianych wyraĪonych w ekwiwalencie
CO2.
Na rysunku 3 zaprezentowano udziaá rolnictwa na tle poszczególnych gaáĊzi
gospodarki w emisji gazów cieplarnianych wybranych krajów UE i Polski. WĞród
zaprezentowanych krajów najwiĊkszy udziaá rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych
stwierdzono we Francji. Pozom ten roĞnie nieznacznie od 2005 roku i w 2015 roku osiągnąá
21% ogólnej emisji. W Polsce i w Niemczech, to udziaá nieco ponad 9%, podobnie jak w
caáej UE. Warto teĪ wspomnieü o Hiszpanii, która nie dotrzymuje poziomów redukcji
przyjĊtych w zobowiązaniach, gdzie równieĪ udziaá emisji z rolnictwa wzrósá z 9% do
ponad 11%.
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Rys. 3. Udziaá gaáĊzi gospodarki w emisji gazów cieplarnianych w wybranych krajach UE (%)
Fig. 3. Share of the economy in greenhouse gas emissions in selected EU countries (%)
ħródáo: opracowanie na podstawie danych GUS (http://wskaznikizrp.stat.gov.pl).

Dynamika zmian emisji z rolnictwa w badanych latach w Polsce i UE (28 krajów) nie
przebiega podobnie. W UE widoczna jest redukcja stosunku do 2005 roku, choü nie jest to
tendencja rosnąca, a waha siĊ. W Polsce ciągle emisja z rolnictwa w stosunku do 2005 roku

9

http://www.kobize.pl/Inwentaryzacja Gazów Cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2016, 2018. Pobrano 5 marca
2018 r.
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jest wyĪsza, a wahania są jeszcze wiĊksze. W 2015 przybliĪyáa siĊ do wielkoĞci z 2005
roku.
W rolnictwie problem emisji gazów cieplarnianych i ich wpáywu na klimat ma
kluczowe znaczenie dla produkcji. Jak twierdzi Pajewski (2016) za Adamowiczem (2012),
zmiany klimatyczne bĊdą siĊ pogáĊbiaü, a przewiduje siĊ, Īe po 2050 roku mogą one mieü
negatywny wpáyw na rolnictwo na caáym obszarze UE. BĊdzie siĊ to ujawniaü w poziomie i
zmiennoĞci plonów oraz wydajnoĞci w produkcji zwierzĊcej, zmiennoĞci cen i dochodów
rolnych, przesuwaniu terytorialnym produkcji, porzuceniu ziemi, ekonomicznej presji na
obszary wiejskie oraz utratĊ ich spójnoĞci z oĞrodkami rozwoju.
NajwaĪniejszym wyzwaniem dla ochrony klimatu w rolnictwie jest wprowadzanie
metod produkcji, które bĊdą sprzyjaü zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Sposobem
na ograniczenie emisji z rolnictwa jest modyfikacja stosowanych metod produkcji
zwierzĊcej wáaĞciwe przechowywanie obornika i gnojowicy. WiĊcej o tym piszą (Faber,
Jarosz, 2017b). ħródáem emisji metanu w rolnictwie są gáównie wydaliny gazowe zwierząt,
zwáaszcza przeĪuwaczy. Jednak moĪliwoĞci ograniczenia emisji metanu są niewielkie u
zwierząt, u których musi byü stosowana wysokoenergetyczna dieta. MoĪna za to
wykorzystaü metan produkowany z fermentacji odchodów jako Ĩródáo energii w
biogazowniach. IloĞci metanu uwalniane z gnojowicy i obornika są niewielkie. ħródáa
emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie10 są zróĪnicowane: podtlenku azotu – gleby rolne
42,9% caákowitej emisji z rolnictwa, odchody zwierzĊce – 7,0%, metanu – fermentacja
jelitowa – 41,9%, odchody – 5,5%. Wspóáczynnik globalnego ocieplenia dla podtlenku
azotu jest ok. 296 razy, a dla metanu prawie 23 razy wyĪszy niĪ dla dwutlenku wĊgla
(Jugowar i in., 2015).

Dynamika emisji amoniaku w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Substancje zanieczyszczające powietrze, które w znacznych iloĞciach powstają w toku
produkcji rolniczej, to miĊdzy innymi nieorganiczne związki azotu: amoniak (NH3), tlenki
azotu – NOx, Amoniak i tlenki azotu przyczyniają siĊ do zakwaszania i eutrofizacji
ekosystemów naturalnych (Marcinkowski, 2010; Sapek, 2008). Ze wzglĊdu na záoĪonoĞü
tematu ograniczono siĊ do analizy emisji amoniaku. Amoniak przyczynia siĊ do eutrofizacji
zakwaszenia ekosystemów. Tworzy on równieĪ pyá zawieszony w atmosferze, który ma
negatywny wpáyw na zdrowie ludzi.
Rolnictwo jest gáównym Ĩródáem emisji amoniaku (okoáo 97% produkcji w kraju,
94% w UE), z czego 79% przypada na produkcjĊ zwierzĊcą, a niepotrzebne straty wynikają
z zastosowanego systemu utrzymania zwierząt, niewáaĞciwego przechowywania odchodów,
lub báĊdów popeánianych podczas nawoĪenia pól nawozem naturalnym. RównieĪ nawozy
mineralne (pozostaáe 21%), a gáównie mocznik stosowany przedsiewnie nie wymieszany
natychmiast z glebą ulega stratom (Sosulski, àabĊtowicz, 2007). PostĊpowanie z nawozami
jest przedmiotem Dobrych Praktyk Rolniczych. Przy zastosowaniu siĊ do zaleceĔ moĪna te
straty znacząco ograniczyü, a tym samym zapobiegaü w przyszáoĞci zakwaszeniom gleb.
SytuacjĊ miaáaby poprawiü wspomniana wczeĞniej nowa dyrektywa o redukcji krajowych
emisji niektórych zanieczyszczeĔ atmosferycznych na lata 2020-203011. Zobowiązuje ona
10
11

Poland’s National Inventory Report 2017.
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284, http://eur-lex.europa.eu.
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PolskĊ do ograniczenia emisji amoniaku w porównaniu do roku 2005 o 1% dla kaĪdego
roku w latach 2020-2029 oraz o 17% w kaĪdym roku od 2030 r (Faber, Jarosz, 2017a). Na
rysunku 4 przedstawiono dynamikĊ zmian emisji amoniaku w Polsce i UE wykorzystując
wskaĨnik emisji na 1 km2 (tony). DynamikĊ zmian obliczono stosując indeks o podstawie
staáej gdzie rok 2005 przyjmowano za 100%. W 2015 brak danych.
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Rys. 4. Dynamika zmian emisji amoniaku w latach 2005-2014
Fig. 4. Change dynamics of ammonia emissions from 2005-2014
ħródáo: opracowanie na podstawie danych GUS (http://wskaznikizrp.stat.gov.pl).

ProblematykĊ kontroli i ograniczania emisji amoniaku ze Ĩródeá rolniczych
przedstawia Lisowska-Mieszkowska (2014). Analizowaáa dáugookresowe trendy emisji
amoniaku oparte na danych przekazywanych przez PolskĊ do EMEP6 stwierdzając, Īe w
latach 1990-2001 krajowa emisja amoniaku znacząco zmalaáa, natomiast od 2000 roku
notuje siĊ wahania roczne, które prawdopodobnie wynikaáy ze zmian liczebnoĞci pogáowia
zwierząt, zwáaszcza trzody chlewnej. Spadek emisji amoniaku nastąpiá równieĪ ze wzglĊdu
na mniejsze zuĪycie nawozów azotowych w rolnictwie. Sapek (2013) potwierdza, Īe w
Polsce od r. 1990 emisja amoniaku zmniejszyáa siĊ dwukrotnie, mimo iĪ nie podjĊto
Īadnych czynnoĞci naprawczych w tym zakresie.
Biorąc pod uwagĊ porównania miĊdzynarodowe wskaĨniki zrównowaĪonego rozwoju
dostĊpne w Aplikacji GUS dotyczą emisji w t/km2. na rysunku 5 przedstawiono zmiany
w wielkoĞci emisji w wybranych krajach UE.
WĞród prezentowanych krajów najwyĪszą emisją charakteryzują siĊ Niemcy,
z systematycznym niewielkim wzrostem. Hiszpania i Francja mają doĞü staáy poziom
emisji, w Polsce w badanych latach odnotowano spadek emisji, co omówiono powyĪej. Z
raportu EAĝ wynika, Īe kilka krajów czáonkowskich ma problemy z limitami NH3. Roczne
sprawozdanie Unii Europejskiej z inwentaryzacji emisji za lata 1990-2015 w ramach
Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
odlegáoĞci (LRTAP) pokazuje, Īe emisje NH3 zmniejszyáy siĊ o 23% w latach 1990-2015,
ale w UE-28 wzrosáy o 1,8% w latach 2014-2015. Emisje amoniaku wzrosáy najbardziej we
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Francji, Niemczech i Hiszpanii. Niemcy, Hiszpania i Szwecja przekroczyáy w 2015 r. swoje
puáapy NH3.
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Rys. 5. Emisja amoniaku w wybranych kaja UE w latach 2005-2014 (t/1 km2)
Fig. 5. Ammonia emissions in selected EU in the years 2005-2014 (t/1 km2)
ħródáo: opracowanie na podstawie danych GUS (http://wskaznikizrp.stat.gov.pl).

BieĔkowski (2010) pisze, Īe od kiedy udowodniono, Īe amoniak jest znaczonym
czynnikiem zakwaszania kontrola jego emisji odgrywa duĪą rolĊ w miĊdzynarodowej
polityce Ğrodowiskowej. NaleĪy teĪ wspomnieü o wprowadzonej zasadzie wzajemnej
zgodnoĞci, której celem jest wspieranie rolnictwa zrównowaĪonego. Wprowadzenie tej
zasady niewątpliwie przyczynia siĊ do zmniejszenia negatywnego wpáywu na Ğrodowisko.
Wedáug Pietrzaka (2009) sposoby postĊpowania tam zawarte nie są adekwatne do potrzeb
rozwoju zrównowaĪonego rolnictwa. Zarzuca im zbyt maáa precyzjĊ zasad postĊpowania,
czy zbyt maáy rozmiar obszarów szczególnie zagroĪonych azotanami. Proponuje
korzystając z osiągniĊü w innych krajach (Farmer, Swales, 2004) pogáĊbiony i bardziej
przejrzysty wymiar, równieĪ uwzglĊdniając zasady do dobrowolnego stosowania.

Podsumowanie
Czyste powietrze staáo siĊ przedmiotem zainteresowania miĊdzynarodowych
spoáecznoĞci, a wskazania są zawarte w licznych dokumentach strategicznych (Strategia
Europa 2020, Agenda 2030 oraz poprawiony protokóá z Göteborga – dyrektywa NEC).
Rolnictwo jest gáównym Ĩródáem emisji amoniaku w UE (94%) i w Polsce (97%) i ma
znaczący udziaá w emisji gazów cieplarnianych. Celem pracy byáa analiza udziaáu i
dynamiki zmian w emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w Polsce na tle
Unii Europejskiej, z wykorzystaniem wskaĨników zrównowaĪonego rozwoju. Na
podstawie analizowanej literatury, która oraz wyników badaĔ wáasnych moĪna stwierdziü,
Īe rolnictwo ma znaczący wpáyw na wielkoĞü emisji. Amoniak nie ma wpáywu na
ocieplenie klimatu ale przyczynia siĊ do zakwaszenia. RównieĪ nie bez znaczenia jest rola
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rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych. W UE 9,8% tych gazów pochodzi z rolnictwa w
Polsce nieco mniej 7,6. Warto podkreĞliü, Īe emisja amoniaku w badanych latach nieco
spadáa, choü nie wszystkie Kraje UE dotrzymaáy zaáoĪonych limitów. Jednak emisja gazów
cieplarnianych z rolnictwa w Polsce wyraĪona w ekwiwalencie CO2 nie wykazuje spadku w
stosunku do 2005. Problemy zmian klimatycznych i zakwaszenia gleb postrzega siĊ jako
kluczowe w rozwoju rolnictwa w przyszáoĞci. Przewiduje siĊ, Īe rolnictwo w UE i na
Ğwiecie moĪe dotknąü szereg kryzysów wywoáanych niekorzystnym wpáywem dziaáalnoĞci
czáowieka, w tym obecnej dziaáalnoĞci rolniczej. NaleĪy wspomnieü o rodzących siĊ
nowych inicjatywach w podejĞciu do konstruowania celów zrównowaĪonego rozwoju,
które muszą byü mierzalne, oparte na najnowszych badaniach i powinny mieü zastosowanie
do krajów rozwiniĊtych i rozwijających siĊ. Zatem analizy szczegóáowe emisji gazów
cieplarnianych i innych zanieczyszczeĔ powietrza z róĪnych Ĩródeá oraz ich wzajemne
implikacje wydają siĊ uzasadnione.
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