
Susza czy powódź - jak przeciwdziałać 
zmianom klimatycznym w skali lokalnej

Działania dla społeczności i samorządów
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SuSza czy powódź - jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym w Skali lokalnej

Klimat się zmienia, obserwujemy wzrost temperatury oraz wzrost częstotliwości gwałtownych 

zjawisk klimatycznych – upałów, suszy, deszczy nawalnych, powodzi, trąb powietrznych, 

gradobić. Zmiany klimatyczne szczególnie mocno odczuwalne są na terenie Polski centralnej 

i wschodniej. 

Według długoletnich scenariuszy klimatycznych należy spodziewać się:

• wzrostu temperatur wysokich w lecie oraz wydłużenia okresów występowania susz,

• wydłużenia okresów bezopadowych, co wpłynie na deficyt wody,

• wzrostu liczby opadów intensywnych, które mogą powodować powodzie,

• zwiększenia natężenia i częstotliwości silnych wiatrów,

• skrócenia okresów zalegania pokrywy śnieżnej,

• wydłużenia okresu wegetacyjnego średnio o 10 – 16 dni.

Te zmiany szczególnie mocno będą wpływać na obszary rolnicze. Z jednej strony wydłużenie 

okresu wegetacyjnego wpłynie na większą produktywność upraw, jednak ze względu na wiosenne 

przymrozki i susze w okresie letnim wzrośnie zagrożenie upraw szkodnikami i deficytem wody. 

Od wielu lat następuje proces przesuszania się gleby, która będzie się pogłębiać, co będzie miało 

zdecydowany wpływ na straty plonów.

Zmiany klimatyczne wpływają również na utratę bioróżnorodności t.j. zanik cennych gatun-

ków i siedlisk związanych z obszarami podmokłymi, stopniowe wysychanie i zanik potoków, 

niewielkich rzek, mokradeł, torfowisk, stawów, oczek wodnych, małych jezior oraz wilgotnych 

lasów związanych z dolinami rzek. Następuje migracja gatunków ciepłolubnych z południa do 

naszej strefy klimatycznej, wycofywanie się gatunków nieprzystosowanych do wysokich tempe-

ratur na północ oraz presja gatunków inwazyjnych. Susze również negatywnie wpływają na lasy 

zwiększając gradację szkodników i chorób oraz zagrożenie pożarowe.

Jak można przeciwdziałać zmianom klimatycznym 
w skali lokalnej?

• Retencjonowanie wód

Na znacznej części terytorium naszego kraju obserwuje się wyraźny deficyt wody. Zjawisko 

to związane jest ze skróceniem okresu zalegania pokrywy śnieżnej oraz przedłużonymi okresami 

bezopadowymi i wysokimi temperaturami w okresie letnim. Z drugiej strony, mamy również do 

czynienia z szybkim odpływem wód do rzek po roztopach i większych opadach atmosferycznych, 
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możliwe działania w Skali lokalnej

powodujących wystąpienie szkód powodziowych. Intensyfikacja rolnictwa i ujednolicenie siedlisk, 

budowa odwadniających systemów melioracyjnych, jak i zwarta, nieprzepuszczalna zabudowa 

terenów zurbanizowanych, spowodowały przyśpieszenie obiegu wody w zlewniach rzecznych, 

przyczyniając się do zwiększenia nasilenia występowania susz i powodzi. Na skutek tych działań 

uległa zmniejszeniu naturalna zdolność retencyjna w zlewniach rzek.

Podstawowym zadaniem gospodarki wodnej, szczególnie w rolnictwie powinny być działania 

dla spowolnienia odpływu wody ze zlewni tj.:

• zmagazynowanie wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania,

• ograniczenie szybkiego spływu wody po powierzchni terenu,

• oszczędne gospodarowanie istniejącymi zasobami wodnymi.

Aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom w gospodarce wodnej, Unia Europejska podjęła 

szereg inicjatyw zmierzających do zachowania zasobów wodnych Europy. Jednym z ważniejszych 

elementów tych działań jest Ramowa Dyrektywa Wodna, a w rolnictwie Wspólna Polityka Rolna.

Możliwe działania w skali lokalnej

• gromadzenie wody opadowej i śniegu w naturalnych zagłębieniach terenu,

• wykorzystanie potencjału istniejących urządzeń melioracyjnych poprzez budowę lub 

wykorzystanie zastawek na rowach melioracyjnych, budowę zbiorników na ujściu sys-

temów melioracji do cieków, pozostawienie roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych,

• utrzymywanie i odtwarzanie śródpolnych i wiejskich oczek wodnych, stawów, glinianek,

Każde oczko wodne to siedlisko wielu wartościowych gatunków
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• utrzymywanie pasów buforowych wzdłuż cieków i zbiorników, zapobiegających spły-

wowi nawozów i środków ochrony roślin z pól uprawnych,

• rezygnacja z intensywnego rolnictwa w dolinach rzek na rzecz utrzymania użytków 

zielonych,

• zabiegi agrotechniczne sprzyjające retencji, np. wysiewanie poplonów, odpowiednia 

orka, jak najdłuższe utrzymywanie roślinności na polu zapobiegające erozji glebowej 

i uwalnianiu węgla do atmosfery,

• renaturyzacja rzek, potoków, mokradeł, jako rezerwuarów wody.

Miejsca podmokłe  w krajobrazie rolniczym pełnią rolę retencyjną i krajobrazową

Renaturyzowany strumień na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Niemcy). 
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zadrzewianie obSzarów wiejSkich i ochrona bioróżnorodności

• Zadrzewianie obszarów wiejskich i ochrona 
bioróżnorodności

Utrzymanie zadrzewień na terenach użytkowanych rolniczo to najtańsza metoda łagodzenia 

zmian klimatycznych oraz ochrony bioróżnorodności. Drzewa i krzewy wzdłuż dróg polnych, 

rowów, śródpolne zadrzewienia i aleje drzew owocowych odgrywają dużą rolą w krajobrazie rol-

niczym, niestety ze względu na konieczność manewrowania szerokim sprzętem rolniczym zdarza 

się, że są usuwane.

Rola zadrzewień dla rolnictwa:

• drzewa przede wszystkim wychwytują dwutlenek 

węgla i uwalniają tlen. Jedno niewielkie drzewo 

wytwarza ok. 118 kg tlenu rocznie,

• powodują lokalne obniżenie temperatury powietrza, 

przy jednoczesnym wzroście jego wilgotności,

• zwiększają nawodnienie pól, akumulując śnieg i pro-

wadząc do powolniejszych roztopów, ograniczają 

straty wody z gleby nawet o 25 %,

• hamują siłę wiatru do 70 %, ograniczają wysusze-

nie pola i roślinności oraz wywiewanie próchnicy 

i cząstek gleby,na podtopionych polach drzewa przy-

śpieszają osuszanie, co było jednym z powodów 

tradycyjnego na polskiej wsi sadzenia wierzb wśród 

pól,

• w zadrzewieniach gniazdują pożyteczne owady zapy-

lające uprawy i żerujące na szkodnikach upraw; są 

one siedliskiem dla ok. 250 gatunków owadów zapy-

lających oraz 60 gatunków ptaków,

• w bezpośrednim sąsiedztwie szerokiego pasa drzew plony są mniejsze ale już w odległości 

kilku, kilkunastu metrów zadrzewienia mają bardzo korzystny wpływ na plonowanie.

Możliwe działania w skali lokalnej:
• tworzenie liniowych pasów zadrzewień i zakrzewień, odtwarzanie śródpolnych alei drzew 

owocowych, drzew nektarodajnych i krzewów (lip, wierzb, klonów, jarzębów, głogów, 

tarnin itp. ), szczególnie na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo,

Utrzymanie zadrzewień to 
najtańsza metoda łagodzenia 
zmian klimatycznych oraz 
ochrony bioróżnorodności.
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• zachowanie nawet pojedynczych drzew i krzewów na polach, które są oazą dla różnorod-

nych gatunków zwierząt,

• niezaorywanie miedz, okrajków, pasów zakrzewień,

• zaniechanie wypalania pól i pasów roślinności,

• rewitalizacja parków wiejskich, historycznych alei drzew i starych sadów,

• zachowanie bioróżnorodnego krajobrazu terenów rolniczych i wsi.

Obszary wodno-błotne oraz ekosystemy leśne to największe rezerwuary bioróżnorodności oraz 

wód słodkich, które są najbardziej narażone na suszę i zmiany klimatu. Utrzymanie tych terenów to 

jeden z ważniejszych warunków dostosowania obszarów wiejskich do zmian klimatu i zachowania 

równowagi biologicznej na terenach rolniczych.

• Gospodarowanie wodą

Tereny wiejskie, ze względu na prowadzoną działalność rolniczą są szczególnie wrażliwe 

na zmiany klimatu. Obszary te będą potrzebowały coraz więcej wody do nawodnień. Obecnie rol-

nictwo zużywa prawie 80 % dostępnych zasobów wód powierzchniowych kraju.

Konieczne są więc działania adaptacyjne zarówno w odniesieniu do obszarów rolniczych, jak 

również terenów zamieszkałych m.inn:

• wprowadzenie odmian bardziej odpornych na suszę i zmiany klimatu oraz dostosowanie 

nasadzeń do jakości gleb i jej podatności na erozję i suszę,

• zmniejszenie strat wody w wyniku parowania poprzez stosowanie poplonów,

• zwiększenie wykorzystania wody opadowej „w miejscu” jej występowania w produkcji 

rolniczej,

• wdrażanie technologii wodooszczędnych i zwiększenie efektywności wykorzystania 

wody w rolnictwie,

• zawracanie wód opadowych z dachów, budynków, drenaż przestrzeni zabudowanej oraz 

budowa zbiorników na wodę opadową przy tych terenach,

• zwiększenie zazielenienia terenów miejscowości i terenów rekreacyjnych,

• dostosowanie budownictwa do zwiększonego ryzyka klimatycznego,

• uwzględnienie w strategiach, programach rozwoju oraz planach zagospodarowania prze-

strzennego działań adaptacyjnych do zmian klimatu,

• edukacja ekologiczna oraz informowanie lokalnych społeczności o sposobach prze-

ciwdziałania zmianom klimatycznym.
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podSumowanie

Podsumowanie

Polska wieś wnosi do europejskich zasobów przyrody ogromne bogactwo m.in. w postaci tra-

dycyjnych krajobrazów rolniczych, dawnych metod użytkowania ziemi, mozaikowej struktury pól 

uprawnych, co stwarza sprzyjające warunki do bytowania dziko żyjących zwierząt i roślin, jedno-

cześnie chroniąc zasoby wodne. Działania łagodzące zmiany klimatyczne mogą w istotny sposób 

przyczynić się do ochrony jakości wód i poprawy stanu środowiska przyrodniczego, a przez to 

zdecydowanie przysłużyć się samemu rolnictwu. Upowszechnianie małej retencji może stanowić 

dużą pomoc we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, również rolnicy mogą 

uzyskać płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne z tytułu działania na rzecz przyrody, natomiast 

samorządy środki na wsparcie działań adaptacyjnych.

Właściwa gospodarka wodna oraz ekstensywne rolnictwo na terenach zalewowych zapewniają 
przetrwanie rzadkich siedlisk i gatunków



8

Więcej informacji na:

• www.malaretencja.pl

• www.pszczoly.zielonaakcja.pl

• www.klimada.mos.gov.pl

• www.ziemianarozdrozu.pl

• www.klimatdlaziemi.pl

Opracowanie i zdjęcia: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” www.zielonaakcja.pl, 

tel.76 86 294 30

Publikacja wydana jest w ramach projektu „Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowa-

nieoczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych” realizowanego 

przez LOKALNĄ GRUPĘ.DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na podsta-

wie zawartej umowy nr 51/2016 z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą 

w Warszawie w ramach realizacji „Razem dla klimatu” nr 594/2015/Wn-50/EE-EE-D dofinansowa-

nego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Publikacja została utworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa.


