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W UNII EUROPEJSKIEJ
Ochrona gleb w polityce Unii Europejskiej
Maciej Podemski1
Gleba jest to biologicznie czynna
powierzchniowa
warstwa
skorupy
ziemskiej, powsta³a pod wp³ywem czynników glebotwórczych (g³ównie organizmów ¿ywych, klimatu i wody) i
podlegaj¹ca sta³ym przemianom. Zbudowana jest z cz¹stek mineralnych, cz¹stek
organicznych i cz¹stek organiczno-mineralnych o ró¿nym stopniu rozdrobnienia.
Poza tym zawiera wodê, w której s¹ rozpuszczone zwi¹zki
mineralne i organiczne tworz¹ce roztwór glebowy oraz
mieszaninê gazów i pary wodnej. Gleba jest œrodowiskiem
¿ycia i Ÿród³em sk³adników od¿ywczych dla wielu gatunków mikroorganizmów i podziemnych organów roœlin
wy¿szych. Spe³nia zatem wa¿ne funkcje w ¿yciu wielu
organizmów, w produkcji ¿ywnoœci i biomasy, w przemianach wielu substancji chemicznych, w tym wody, wêgla i
azotu, a tak¿e w aktywnoœci cz³owieka.
Wzajemny uk³ad sk³adników gleby mo¿e ulegaæ
znacznym zmianom pod wp³ywem procesów glebotwórczych, ingerencji cz³owieka i procesów fizykochemicznych oddzia³uj¹cych na powierzchniê Ziemi. Mog¹ one
prowadziæ do degradacji gleby, a czêsto do ca³kowitego jej
zniszczenia. Mo¿na tu wskazaæ m.in. na procesy erozyjne,
osuwiska, powodzie, utratê materii organicznej, zasalanie,
lokalne i rozproszone zanieczyszczenia, pokrywanie terenu materia³ami nieprzepuszczalnymi, zmniejszanie bioró¿norodnoœci itd. Degradacja gleb postêpuje ostatnio
bardzo szybko, negatywnie wp³ywaj¹c zarówno na zdrowie ludzkie, stan ekosystemów i zmiany klimatyczne, jak i
na gospodarkê. Poniewa¿ proces tworzenia siê gleb jest
bardzo powolny, powinny one zostaæ uznane za zasoby
nieodnawialne i objête ochron¹.
W Europie zidentyfikowano ponad 320 g³ównych
typów gleb, ka¿dy charakteryzuj¹cy siê specyficznymi
w³aœciwoœciami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.
Degradacja tych gleb jest powa¿nym europejskim problemem. Powodowana jest ona lub gwa³townie przyspieszana
przez dzia³alnoœæ ludzk¹, tak¹ jak niew³aœciwa gospodarka
rolna i leœna, dzia³alnoœæ przemys³owa, turystyka, urbanizacja oraz budownictwo przemys³owe i drogowe.
Dzia³alnoœæ ta ma negatywny wp³yw na glebê, utrudniaj¹c
jej prawid³owe funkcjonowanie zarówno dla potrzeb ludnoœci, jak i w odniesieniu do ekosystemów. Efektem jest
utrata urodzajnoœci i bioró¿norodnoœci gleb, zmniejszenie
iloœci poch³anianego przez nie wêgla oraz potencja³u
zatrzymywania wody, niszczenie zachodz¹cych w glebach
procesów gazowych i zmniejszenie szybkoœci rozpadu
znajduj¹cych siê w nich zanieczyszczeñ.
Ocenia sie, ¿e oko³o 115 mln ha powierzchni Europy (12%)
jest nara¿onych na erozjê wodn¹, a 42 mln ha — na erozjê
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wiatrow¹. Oko³o 45% gleb europejskich ma obni¿on¹
zawartoœæ materii organicznej, szczególnie na po³udniu
Europy, ale tak¿e na obszarach Francji, Wielkiej Brytanii i
Niemiec. Na terenie Unii Europejskiej znajduje siê 3,5 mln
obiektów zagra¿aj¹cych glebom zanieczyszczeniem. Tymczasem jedynie dziewiêæ krajów cz³onkowskich Unii
Europejskiej posiada narzêdzia prawne chroni¹ce gleby,
przy czym dotycz¹ one g³ównie czynników zanieczyszczania.
Ochronie gleb na obszarze Unii Europejskiej s³u¿¹ ró¿ne unijne regulacje (polityki), dotycz¹ce np. ochrony przyrody, rolnictwa, przeciwdzia³ania zanieczyszczeniom
przemys³owym, jakoœci wód, zagospodarowania odpadów,
stosowania chemikaliów, pestycydów itp., jednak¿e nie s¹
one wystarczaj¹ce do skutecznej ochrony wszystkich gleb
europejskich. Dlatego Komisja Europejska uzna³a, ¿e niezbêdne jest wypracowanie generalnej strategii ochrony
gleb, bior¹cej pod uwagê ich ró¿norodnoœæ, funkcje przez
nie spe³niane oraz rozmiary procesów degradacyjnych, a
jednoczeœnie uwzglêdniaj¹cej aspekty spo³eczne i ekonomiczne. Taka strategia zosta³a przygotowana przez Komisjê Europejsk¹ i we wrzeœniu 2006 r. przedstawiona
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej, wraz
z propozycj¹ wydania Ramowej Dyrektywy Glebowej.
Podstawowym celem tej dyrektywy ma byæ ochrona i
racjonalne wykorzystywanie gleb. Nacisk bêdzie po³o¿ony przede wszystkim na utrzymanie dobrego funkcjonowania gleb i powstrzymanie dalszej ich degradacji. W przypadku aktywnego wykorzystywania gleb najwa¿niejsze
jest w³aœciwe gospodarowanie nimi. Tam, gdzie gleby
dzia³aj¹ g³ównie jako odbiorca produktów ludzkiej aktywnoœci lub samego œrodowiska, konieczne bêdzie podjêcie
dzia³añ eliminuj¹cych ich zanieczyszczanie. W przypadkach daleko posuniêtej degradacji gleb trzeba bêdzie
podj¹æ próby przywrócenia ich stanu do przyzwoitego
poziomu.
Aby osi¹gn¹æ te cele, trzeba bêdzie podj¹æ dzia³ania w
obrêbie ró¿nych poziomów administracyjnych: lokalnym,
krajowym i europejskim. Przewiduje siê podjêcie ogólnoeuropejskich akcji w nastêpuj¹cych obszarach degradowanych gleb:
1. w tych, które ju¿ s¹ objête unijnymi regulacjami
prawnymi;
2. w tych, w których aktywnoœæ miêdzynarodowego
rynku jest zak³ócana przez zró¿nicowane krajowe prawodawstwo dotycz¹ce ochrony gleb lub te¿ jego ca³kowity
brak, dotyczy to zw³aszcza przepisów zwi¹zanych z zanieczyszczaniem gleb;
3. w tych, które maj¹ wp³yw transgraniczny, to znaczy
¿e np. zanieczyszczenia ich gleb przenosz¹ siê do s¹siednich krajów, ¿e zapory wodne i infrastruktura s¹ niszczone
przez materia³ glebowy intensywnie erodowany w s¹siednim kraju, ¿e wody gruntowe i podziemne s¹ zanieczyszczane przez obiekty zlokalizowane po drugiej stronie
granicy itp.;
7

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 1, 2008

4. w tych, przez które mo¿e byæ zagro¿ona ¿ywnoœæ lub
pasza sprzedawana na miêdzynarodowym rynku;
5. w tych, w których stan degradacji gleb budzi miêdzynarodowe zaniepokojenie lub zagra¿a miêdzynarodowym
uzgodnieniom.
Strategia proponowana przez Komisjê Europejsk¹ w
Ramowej Dyrektywie Glebowej przewiduje podjêcie
nastepuj¹cych dzialañ:
 wprowadzenie za³o¿eñ legislacyjnych, ukierunkowanych na ochronê i racjonalne wykorzystywanie
gleb;
 wprowadzenie problematyki ochrony gleb do ju¿ istniej¹cych i nowo tworzonych unijnych i narodowych przepisów;
 wsparcie przez Uniê Europejsk¹ i kraje
cz³onkowskie badañ naukowych wype³niaj¹cych
luki w wiedzy o problemach ochrony gleb;
 rozbudzanie spo³ecznej œwiadomoœci co do koniecznoœci ochrony gleb.
Jeœli chodzi o kroki legislacyjne, Komisja Europejska
proponuje przede wszystkim przyjêcie Ramowej Dyrektywy Glebowej, która powinna zapewniæ uzgodnione w ca³ej
Unii Europejskiej podejœcie do ochrony gleb, przy uznaniu
roli tej dyrektywy jako instrumentu wspieraj¹cego istniej¹ce i tworzone prawa krajowe (zasada subsydiarnoœci).
Proponowana dyrektywa zobowi¹¿e pañstwa cz³onkowskie
do zlokalizowania obszarów zagro¿onych takimi zjawiskami, jak erozja, zmniejszanie siê iloœci materii organicznej,
kompakcja, zasolenie i osuwiska, a tak¿e do wypracowania
harmonogramu likwidacji tych zagro¿eñ i do wskazania
metod i œrodków, jakie bêd¹ zastosowane do ich likwidacji.
Z kolei problemy zanieczyszczania gleb czy pokrywania
ich materia³ami nieprzepuszczalnymi powinny byæ rozwi¹zywane na szczeblu krajowym lub regionalnym.
W przypadku wyst¹pienia zanieczyszczeñ gleb
pañstwa cz³onkowskie bêd¹ zobowi¹zane do zidentyfikowania istniej¹cych i potencjalnych obiektów zatruwaj¹cych gleby oraz do wypracowania krajowej strategii
naprawczej ich stanu. Dyrektywa przewiduje równie¿
zapobieganie zanieczyszczeniom gleb przez ograniczenie
wprowadzania niebezpiecznych substancji do tego œrodowiska. Osobnym problemem jest niszczenie terenów glebowych na terenach uprzemys³owionych przez pokrywanie
ich materia³ami nieprzepuszczalnymi. Kraje cz³onkowskie
bêd¹ zobowi¹zane do zmniejszania zasiêgu efektów tych
dzia³añ przez odtwarzanie na terenach poprzemys³owych
pierwotnych funkcji gleb, tak dalece, jak bêdzie to tylko
mo¿liwe.
Jeœli chodzi o badania naukowe rozwijaj¹ce wiedzê o
glebach, to za priorytetowe tematy Komisja Europejska
uzna³a m.in. wyjaœnienie roli gleb w globalnym bilansie
CO2 i w ochronie bioró¿norodnoœci, przebadanie czasowych i przestrzennych zmian procesów glebowych, okreœlenie ekologicznych, ekonomicznych i spo³ecznych
przyczyn zagro¿enia gleb oraz wypracowanie nowych procedur ich ochrony, a tak¿e przywracania ich do stanu pierwotnego.
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Dla pomyœlnej realizacji ca³ego programu ochrony
gleb niezwykle wa¿ny jest wzrost spo³ecznego poparcia
dla tego programu. W tym celu Komisja Europejska bêdzie
wspieraæ takie inicjatywy, jak szerokie upowszechnianie
Atlasu gleb Europy, utrzymywanie strony internetowej
(http://eusoils.jrc.it), poœwiêconej europejskiej problematyce glebowej, dzia³alnoœæ Europejskiej Letniej Szko³y
Badania Gleb (European Summer School on Soil Survey),
podnosz¹cej specjalistyczne kwalifikacje m³odych naukowców, fundowanie nagród za najlepsze wykorzystywanie
gleb itd.
W ramach wdra¿ania proponowanej dyrektywy Komisja Europejska przewiduje m.in.:
 og³aszanie konkursów dla projektów badawczych,
wspieraj¹cych tê unijn¹ inicjatywê;
 rewizjê Dyrektywy Œciekowej (Sewage Sludge
Directive) w kierunku dalszego ograniczania wprowadzania niebezpiecznych substancji do gleb;
 rewizjê Dyrektywy w Sprawie Zintegrowanego
Ograniczania Zanieczyszczeñ (Integrated Pollution
Prevention and Control (IPPC) Directive) w kierunku wzmocnienia jej aspektów dotycz¹cych ochrony
gleb;
 monitorowanie nowo tworzonych planów rozwoju
obszarów wiejskich (Rural Development Plans) pod
k¹tem uwzglêdniania w nich ochrony gleb;
 monitorowanie pod podobnym k¹tem planów
zarz¹dzania dorzeczami (River Basin Management
Plans), tworzonych w trakcie realizacji Ramowej
Dyrektywy Wodnej;
 podejmowanie wielu innych inicjatyw.
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