Wyzwanie dla Europy: jak połączyć wiedzę naukową z praktykami zrównoważonego
zarządzania, by stworzyć rolnictwo inteligentne klimatycznie
Wyzwaniem dla twórców polityki europejskiej jest opracowanie skutecznej polityki rolnośrodowiskowej, obejmującej takie gospodarowanie gruntami, które redukuje wpływ zmian
klimatycznych w różnych regionach geoklimatycznych, jednocześnie zaspokajając indywidualne
potrzeby i aspiracje na poziomie krajowym.
Line Carlenius Berggreen

Zbiór pszenicy w stacji polowej La Canaleja (należącej do Narodowego Instytutu Badawczego ds. Technologii Rolnospożywczej, Alcalá de Henares, Hiszpania). Doświadczenie obejmuje ocenę różnych odmian pszenicy i metod uprawy, w celu
identyfikacji najlepszych praktyk rolniczych pod względem efektywności wykorzystania azotu i wody w warunkach
półpustynnych, w ramach wieloletniego oświadczenia prowadzonego w programie EJP SOIL. Zdęcie: José Luis Gabriel.

W ostatnich miesiącach, program EJP SOIL zaangażował europejskich i krajowych interesariuszy do
zidentyfikowania i zgromadzenia obecnego stanu wiedzy, strategii politycznych i praktyk
gospodarowania gruntami w całej Europie.
“Wiele spodziewamy się po zaangażowaniu interesariuszy. Staramy się angażować przekrojowo
różne grupy, by odzwierciedlić prawdziwe opinie i wziąć je pod uwagę w przygotowaniu planu
działania” mówi David Wall, starszy pracownik naukowy, gleboznawca w Teagasc w Irlandii.
David Wall prowadzi prace nad wzmocnieniem współpracy pomiędzy nauką a praktyką, poprzez
nawiązanie i aktywne zaangażowanie w otwarty dialog z twórcami polityki. Jego działania mają na celu
zidentyfikowanie potrzeb decydentów politycznych w zakresie nowych badań, pozyskania danych czy
zasobów.
Łączenie rozwoju wiedzy i praktyki – połączenie nauki z odbiorcą
Obecne wyniki pokazują bardzo duże zróżnicowanie potrzeb i aspiracji na poziomie krajowym.
Wskaźniki uwydatniają zróżnicowanie w poziomie wiedzy dotyczącej gleby, aż po aspekty społeczne i
ekonomiczne. Przedstawiciele środowisk politycznych, do których odnoszą się inni, zaczynająinni,
zaczynają angażować się w prace nad zrozumieniem, jak postrzegają te kwestie decydenci polityczni w
innych państwach – stosując podejście oddolne lub odgórne.
Poniższe przykłady pochodzące z krajów partnerskich Europy wyraźnie ukazują potrzebę poszerzenia
wiedzy oraz wymagania opracowania rekomendacji dla twórców polityki, ale także zapotrzebowanie
na wiedzę przystępną i możliwą do wdrożenia przez użytkownika końcowego.

Ministerstwo Rolnictwa na Litwie oczekuje praktycznych rezultatów działań prowadzonych w ramach
EJP Soil, które staną się podstawą dla polityków w celu wytyczenia szlaków dla przyszłego rozwoju
ekonomicznego oraz dla opracowania odpowiedniego ustawodawstwa.
W Hiszpanii wdrażanie wiedzy naukowej jest rozproszone, dlatego będzie potrzeba usprawnienia
transferu wiedzy do rolników w przyszłości. Ta przepaść istniejąca pomiędzy naukowcami a rolnikami
stoi na przeszkodzie opracowania wspólnych strategii opartych na wiedzy obu grup, w celu rozwoju
zrównoważonego rolnictwa i adaptacji rekomendowanych praktyk do warunków lokalnych.
Posiadając jedynie 3% gruntów ornych, Norwegia zmaga się z politycznym dylematem wspierania
wzrostu gospodarczego bez konieczności poświęcania cennych rolniczo terenów pod inwestycje
deweloperskie. Podobnie rzecz ma się w Szwajcarii, gdzie cele stojące przed rolnictwem są wyjątkowo
trudne do osiągnięcia ze względu na ograniczenia środowiskowe, takie jak wysoki udział terenów o
stromych zboczach, niesprzyjające warunki klimatyczne w regionach górskich, a także stosunkowo
niewielkich rozmiarów gospodarstwa. Szwajcarscy interesariusze związani z polityką zwracają uwagę
na poważną lukę we wzajemnym zrozumieniu pomiędzy środowiskiem naukowym, politycznym i
rolniczym. Jednak na poziomie politycznym, potrzeba usprawnienia transferu wiedzy jest
niekwestionowana.
David Wall podkreśla, że podejmowanie decyzji i wytyczanie drogi działania nie należy tylko do
polityków. Program skierowany jest do każdego, począwszy od rolników, zarządców gruntów, poprzez
doradców, po przedsiębiorstwa, naukowców i nauczycieli, a także polityków – każdy ma możliwość
zaangażowania się w prowadzone działania i powiedzenia jakie są jej lub jego opinie i potrzeby na
przymałości.. Na nich oparta zostanie praca polityków, których zadaniem jest spojrzeć głębiej i
zrozumieć, co konkretne potrzeby oznaczają dla poszczególnych krajów, jak problem ten wygląda w
rożnych częściach Europy i w różnych regionach geoklimatycznych.

Przebudzenie świadomości społecznej – polityka proekologiczna
Saskia Keesstra, lider zespołu opracowującego plan działania EJP SOIL, chętnie powtarza, że program
EJP SOIL ma na celu zaangazowanie krajów partnerskich i interesariuszy z całej Europy we wspólne
opracowanie projektów badawczych i innych działań uzupełniających mających na celu rozwój nowej
wiedzy i technologii, które będą możliwe do bezpośredniego wykorzystania przez użytkownika. Proces
ten jest nieodłączną częścią tworzenia bazy wiedzy EJP SOIL. Cykliczny proces rozwoju nowej wiedzy;
wymiany wiedzy dotyczącej gleb w celu budowania nowych możliwości i umiejętności; wiedzy
zharmonizowanej i uporządkowanej; wiedzy, która będzie możliwa do wykorzystania w praktyce na
poziomie regionalnym, krajowym i europejskim – a to wszystko w systemie informacji zwrotnej z
powrotem rozpoczynającej cały cykliczny proces.
Wyniki dotąd przeprowadzonych prac pokazują wyraźnie, że świadomość społeczeństwa się zmienia.
Jak mówi David Wall, zmiany klimatu są obecne w dyskusjach już od dłuższego czasu. Dyskusje toczyły
sie gdzies w tle, temat poruszany był przez wpływowe osobistości. Wreszcie przedarł sie także do
polityki. I nie jest już jedynie tematem rozmów.
Obecnie, zwykli ludzie na ulicach, wyborcy, mówią głośno: "To jest istotny dla nas problem!" Zwracają
uwagę na to, skąd pochodzi wykorzystywana przez nich energia, transport, są świadomymi
konsumentami. Zmusiło to wielki przemysł by zatrzymac się i zrozumieć, że nie uda im się uniknąć
konsekwencji składania pustych deklaracji. Społeczeństwo obywatelskie oczekuje od nich dowodów.
Jako przykład, David Wall przytacza ostatnie wybory w Irlandii. Pojawiły sie wówczas wyraźne sygnały,
że zmiany klimatu i inne kwestie klimatyczne są istotne dla świadomości społecznej.

“W poprzednich wyborach krajowych cztery lata temu te kwestie nie były aż tak istotne i podkreślane
w kampanii wyborczej. Teraz ten temat zajmuje ważne miejsce w programie nowego rządu i znajduje
odzwierciedlenie w głosach członków rządu, którzy uzyskali władzę ”.” zauważa David.

Gospodarka i społeczeństwo to integralne elementy biosfery.
Saskia Keesstra wykorzystuje w sowjej pracyi Sztokholmski model oceny odporności (nazywany
również „Tortem weselnym” Celów Zrównoważonego Rozwoju), aby pokazać, że gospodarka i
społeczeństwo są nieodłącznymi elementami biosfery. Poniższy diagram ukazuje wyraźnie, że gleba
odgrywa ważną i bardzo znaczącą role pośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable
Development Goals - SDG) (wzywają do podjęcia działania wszystkie kraje – rozwinięte i rozwijające się
– w ramach partnerstwa globalnego): SDG15 Życie na Lądzie, SDG13 Działania w dziedzinie Klimatu i
SDG2 Zero Głodu – są w dużej mierze uzależnione od zasobu naturalnego, jakim są gleby.

Diagram 1: Sztokholmski model oceny odporności prezentujący 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Diagram prezentuje, jak rozwój społeczny, gospodarczy i ekologiczny są wzajemnie powiązane. Gleby
stanowią element Biosfery, a ludzie żyjący i pracujący na lądzie stanowią zarówno element
społeczeństwa, jak i gospodarki. W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla zrównoważonego
gospodarowania glebami należy wziąć pod uwagę związek pomiędzy przedstawionymi kręgami w
ujęciu całościowym.

W polityce europejskiej nigdy nie padło stwierdzenie: “Robisz coś inaczej niż Twój sąsiad!”
Europa nie jest jednolita. Poszczególne regiony mają różne problemy, np. gleby piaskowe vs. ciężkie
gleby gliniaste. EJP SOIL wykorzystuje Stratyfikację Środowiskową Europy (Metzger et al., 2005)
wskazującą strefy klimatyczne występujące na kontynencie. Polityka europejska jest jak obszerny
parasol - zarządza znajdującą się pod nim strefą, starając się być przy tym zarządca sprawiedliwym i
wystrzegającym się dyskryminacji. Polityka „dzieje się” z własnych powodów i oddziaływań.
Poszczególne państwa mają dużo autonomii w kwestii tworzenia własnych strategii politycznych ze
względu na występujące w nich odmienne warunki, które składają się na różnorodność krajów
europejskich. Każde państwo wyznacza sobie cele na poziomie regionalnym i krajowym i podejmuje
różne kroki, by je osiągnąć, co jest zrozumiałe, ale jak te poszczególne cele mają się np. do nadrzędnych
Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Nie mniej jednak, należy zadać pytanie czy wysiłki polityczne i metody osiągania celów
zrównoważonego gospodarowania glebami stosowane przez jeden z krajów będą zasadne także dla
innych regionów Europy?
„To bardzo delikatna kwestia z politycznego punktu widzenia, ponieważ stawia równość pod znakiem
zapytania,” mówi David Wall, „W polityce europejskiej nie mówi się przecież: robisz coś inaczej niż twój
sąsiad! Ale jeśli chcemy iść do przodu, to istotne pytanie powinno paść w kontekście środowiska, typów
gleby czy zarządzania.”
Program EJP SOIL działa na wszystkich szczeblach politycznych. David Wall obrazuje to następująco:
“To nie działa jak program wodny, w ramach którego możemy poprawić jakość wody w skali lokalnej i
krajowej. Wszyscy jesteśmy zależni od atmosfery ze względu na tlen, którym oddychamy i ze względu
na jej wpływ na nasz klimat. Jeśli zostanie wzbogacona gazami cieplarnianymi, to będzie problem dla
każdego z nas.. Tutaj nie uda nam się uniknąć przykrych konsekwencji stosując zasadę
„zanieczyszczający płaci”. To poważny problem globalny. Europa zjednoczyła się, by z nim walczyć i
wszyscy interesariusze angażują się w nasze działania.”
Czytaj więcej na ten temat w artykułach newslettera:
 Zrównoważone gospodarowanie glebami na Litwie z politycznego punktu widzenia
 EJP SOIL to szansa dla Hiszpanii na zintensyfikowanie badań gleb rolniczych
 Czy przewożenie gleby to właściwe rozwiązanie dla Norwegii, kiedy grunty rolne podlegają
zabudowie?
 Wykorzystanie danych glebowych na potrzeby polityki rolnej (Szwajcaria)

i

Keesstra et al., (2016). The significance of soils and soil science towards realization of the United Nations Sustainable
Development Goals. SOIL, 2, 111-128.
Keesstra and Visser et al., (2018). Soil-Related Sustainable Development Goals: Four Concepts to Make Land Degradation
Neutrality and Restoration Work. LAND 2018, 133; doi: 10.3390/land7040133
Keesstra and Visser et al., (2019). Soil as a Basis to Create Enabling Conditions for Transitions Towards Sustainable Land
Management as a Key to Achieve the SDGs by 2030. Sustainability 2019, 11, 6792; doi:10.3390/su11236792

