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Zarys treści. Niniejsze opracowanie zawiera przegląd aktów prawa krajowego oraz unijnego, 
dotyczących erozji gleb, wraz z informacją na temat obecnego stanu i funkcjonowania przepisów. 
Celem pracy była weryfikacja i ocena przepisów regulujących kwestię erozji gleb.
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Najstarsze gleby na Ziemi liczą około 3 mld lat (Sean i inni, 2013). Człowie-
kowi towarzyszą od początku jego egzystencji i warunkują życie poprzez pro-
dukcję biomasy – źródła pokarmu. W niniejszym artykule zwraca się uwagę na 
jeden z czynników degradacji gleb jakim jest erozja oraz stara się uświadomić, 
jak współczesna polityka krajowa i unijna, poprzez swoje narzędzia, odnosi się do 
ochrony gleb przed tym zjawiskiem.

Analizę kierunków polityki UE i Polski w dziedzinie ochrony gleb przed erozją 
rozpoczęto od podstawowego problemu, jakim jest defi nicja gleby. Ze względu 
na złożony charakter gleby, przez dłuższy czas nie istniała jej dokładna defi ni-
cja, co znacznie utrudniało podejmowanie jakichkolwiek działań decyzyjnych. 
Wpływało to także na procesy implementacji w państwach Unii Europejskiej, 
a w konsekwencji na ochronę i utrzymanie tego komponentu środowiska przy-
rodniczego. Do 2010 r. w zasadzie defi nicja gleby nie funkcjonowała w prawodaw-
stwie unijnym. Jako pierwsza kwestię tę reguluje dyrektywa 2010/75/UE w spra-
wie emisji przemysłowych (Dyrektywa IED). Zgodnie z nią za glebę uważa się 
„(…) wierzchnią warstwę skorupy ziemskiej usytuowaną między skałą macierzy-
stą a powierzchnią, składającą się z cząstek mineralnych, materii organicznej, 
wody, powietrza i organizmów żywych” (Chojnicki i Zdrajkowski, 2011).
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Prawo Unii Europejskiej

Po raz pierwszy uwagę na proces erozji wodnej gleb zwrócono w 1972 r. 
w opublikowanej Europejskiej Karcie Gleb. Kolejny krok w kierunku ochro-
ny gleb przed erozją wykonano w  1981 roku poprzez Światową Kartę Gleb 
(FAO-ONZ).

W 2003 r. Europejska Karta Ochrony i Zrównoważonego Zarządzania Gle-
bami wyznaczyła ogólne kierunki dalszej polityki UE zmierzającej do ochrony 
gleb. W  dokumencie tym, podobnie jak w dokumentach poprzednich, szcze-
gółowo zdefi niowano glebę i wymieniono jej najważniejsze funkcje. Skoncen-
trowano się ponadto na rodzajach czynników degradujących glebę, wymienia-
jąc tu m.in. erozję wodną. Karta wyznacza ogólne cele, które mają zapobiegać 
degradacji gleb. Są to:
1) zrównoważone wykorzystywanie wszystkich zasobów gleby w zależności od 

lokalnych warunków, zmierzające do zachowania funkcji i składników gleby 
oraz procesów jej tworzenia,

2) zrównoważona ochrona bioróżnorodności w glebie,
3) utrzymanie żyzności gleb w celu zapewnienia źródła zdrowej żywności, 

poprzez stosowanie metod uprawy w rolnictwie dostosowanych do lokalnych 
warunków i specjalnych środków chroniących aktywność organizmów glebo-
wych,

4) zintegrowane zarządzanie glebą poprzez koordynację działań na poziomie 
polityki gospodarczej, planowania przestrzennego i ochrony środowiska oraz 
innych lokalnych i krajowych instytucji i organów administracji działających 
w dziedzinie ochrony środowiska (Revised European Charter…).
Gleba jest magazynem gazów cieplarnianych. Szacuje się, że zawiera ona 

1500 gigaton węgla organicznego. Mając to na uwadze Parlament Europejski 
przyjął w 2009 r. rezolucję dot. ochrony klimatu (Rezolucja… - zalecenia, 2009). 
W rozdziale Ochrona gleb zaleca rozszerzenie prac naukowych nad stanem gleb. 
Wzywa ponadto do stworzenia polityki dotyczącej zwalczania erozji gleb. Wska-
zuje na dwa główne sposoby zapobiegania erozji: wprowadzenie w państwach 
członkowskich odpowiednich metod uprawy roli oraz właściwych ekosystemów.

W kontekście zmian klimatu erozja gleb rozpatrywana jest również w Rezo-
lucji Parlamentu Europejskiego z  2010 r. (2011/C 81 E/21). W dokumencie tym 
Komisja Europejska po raz pierwszy zauważa, że zmiany klimatyczne mające 
obecnie miejsce mogą być przyczyną degradacji gleb. Zrywa zatem z wcześniej-
szym podejściem, zgodnie z którym degradacja pokrywy glebowej silnie oddzia-
łuje na klimat. Komisja zwraca w dokumencie uwagę, że kwestia degradacji gleb 
wymaga odpowiednich kroków związanych z ustanowieniem przepisów prawa 
zapobiegających lub minimalizujących proces degradacji. 
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Klimat i jego związek ze zjawiskiem erozji gleb podkreśla się w Strategii 
tematycznej w dziedzinie ochrony gleby z 2006 r. w rozdziale Zmiany klimatycz-
ne. Zauważa się tam, że nie tylko użytkowanie gleb wpływa na zmiany klimatu, 
ale również zmieniający się klimat silnie wpływa na stan gleb. W ochronie gleb 
główny nacisk stawiany jest na działania prewencyjne. W kolejnych latach prio-
rytetowe będzie wprowadzenie w życie dyrektywy ramowej w sprawie ochrony 
gleb, która wyznaczy właściwe kierunki ochrony przed erozją.

Kwestii zmian klimatu nie porusza Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu 
Europejskiego… (2012). Zawiera ono ogólne informacje nt. działań w Unii Euro-
pejskiej zmierzających do zmniejszenia degradacji gleb. Autorzy zwracają uwagę 
na prawodawstwo w tym zakresie – tworzoną obecnie dyrektywę ramową w spra-
wie gleby. W 2010 r. doszło do zablokowania prac nad przyjęciem ww. dyrektywy 
i stan ten nie zmienił się do chwili obecnej.

W Sprawozdaniu przedstawiono i krótko omówiono najważniejsze zagrożenia 
gleb w Unii Europejskiej: zanieczyszczenia, erozja, materia organiczna, zasole-
nie, zagęszczenie, osuwiska, zasklepienie. Jeśli chodzi o erozję gleb, wskazano na 
skalę problemu (w Unii Europejskiej zjawisko to dotyka 1,3 mln km2) oraz tempo 
(10 t ha–1rok–1 ubytku gleby na 20% powierzchni Unii Europejskiej). Za prioryte-
towe sfery, w których powinno dojść do zmian w celu poprawy stanu gleb uznano:
 – użytkowanie gruntów,
 – zachowanie materii organicznej gleby,
 – bardziej oszczędne gospodarowanie zasobami.

Podobnie jak poprzednie akty, do niewiążących zaliczyć można również pod-
pisaną w 2000 r. Rezolucję Światowej Unii Przyrody w sprawie Zrównoważo-
nego Użytkowania Gleby (Hannam i Boer, 2004) oraz Konwencję ONZ w spra-
wie zwalczania pustynnienia w krajach dotkniętych poważnymi suszami i/lub 
pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce z 1994 roku. 

Jak zauważono wyżej, w prawodawstwie Unii Europejskiej nie funkcjonuje 
obecnie żaden dokument wiążący dotyczący bezpośrednio zjawiska erozji gleb. 
Problem ten rozbity jest na kilka wiążących dokumentów odnoszących się do 
różnych dziedzin życia, m.in.:
 – rolnictwa,
 – ochrony wód,
 – informacji przestrzennej,
 – zanieczyszczenia środowiska,
 – gospodarki leśnej.

Jednym z nielicznych aktów wiążących Unii Europejskiej, w którym poru-
szony został problem erozji gleb jest Dyrektywa Rady z 12 grudnia 1991  r., 
zwana potocznie dyrektywą azotanową. W Załączniku II zawarty został zbiór 
zasad dobrej praktyki rolniczej. Zaleca się tu „zapobieganie zanieczyszczeniu 
wody przez spływ powierzchniowy oraz przesączenia poza zasięg korzeni roślin 
uprawnych w systemach nawadniających”. Zapisy te dotyczą jednak zasad dobro-
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wolnych i nie ma obowiązku ich stosowania, można zatem wnioskować o ich 
niskiej skuteczności. Transpozycja dyrektywy azotanowej nastąpiła w Polsce 
poprzez kilka aktów prawa, m.in. poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 
wodne, ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu oraz ich aktów 
wykonawczych. Istotnym wynikiem transpozycji było opracowanie Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej. Dokument ten stanowi bazę wiedzy dla rolników nt. 
sposobów przeciwdziałania erozji (wodnej i wietrznej) gleb. Przedstawia przy-
czyny i skutki występowania tego zjawiska.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady… (2000) nałożyła 
na kraje Unii Europejskiej obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód. 
Aby stan taki osiągnąć, należy – oprócz poprawy gospodarki ściekami komunal-
nymi i przemysłowymi – zająć się kwestią biogenów zanieczyszczających wody 
(azot i fosfor), pochodzących z terenów rolniczych. Art. 80 dyrektywy wymienia 
racjonalne retencjonowanie wód jako jeden ze sposobów ochrony przed powo-
dziami. Istotnym, podkreślonym w dyrektywie czynnikiem przeciwpowodzio-
wym, jest właściwe gospodarowanie w dolinach rzecznych. Zapis ten nawiązuje 
pośrednio do problemu erozji gleb. Powszechnie wiadomo, że materiał glebowy 
dostający się do rzek powoduje ich zamulanie i w konsekwencji wzrost zagroże-
nia powodzią.

Jednym z celów Dyrektywy… INSPIRE (2007) jest poszerzenie wiedzy 
nt. zjawisk zachodzących w przyrodzie. Zmierza się do podniesienia poziomu 
ochrony środowiska poprzez poprawę jakości informacji o  jego stanie (w tym 
informacji przestrzennej). Dodatkowo reguluje przepływ tych informacji między 
podmiotami dostarczającymi a użytkownikami danych. Celem dyrektywy jest 
integracja polityki Unii Europejskiej dotyczącej ochrony środowiska na szczeblu 
regionalnym i lokalnym. Zakłada się w niej połączenie infrastruktury informacji 
przestrzennej będącej w posiadaniu krajów członkowskich w jeden system.

W Załączniku III zaprezentowane zostały tematy danych przestrzennych, 
wśród których w  punkcie 3 wymienia się glebę i „podglebie” oraz jej cechy 
charakterystyczne tj.: głębokość, tekstura, struktura i zawartości cząstek oraz 
materiału organicznego, kamienistość, erozja itp. Dzięki założeniom Dyrektywy 
INSPIRE istnieje realna możliwość uzyskiwania w niedługim czasie rzetelnych 
danych nt. skali erozji gleb, tak aby w przyszłości móc zastosować odpowiednie 
działania ochronne.

Jednym z aktów prawa unijnego, w którym szczególnie akcentuje się problem 
erozji gleb, jest Rozporządzenie wykonawcze Komisji (2011), dotyczące sektora 
owoców i warzyw. W dokumencie tym zostały sformułowane defi nicje obsza-
rów zagrożonych erozją: „zagrożony erozją gleby” oznacza każdy obszar dział-
ki o nachyleniu przekraczającym 10%, bez względu na to, czy w odniesieniu 
do niego zostały podjęte działania zapobiegające erozji (np. przykrywanie gleby, 
płodozmian, itp.). Jeśli dostępne są odpowiednie informacje, państwo członkow-
skie może w zamian stosować następującą defi nicję: „zagrożony erozją gleby” 
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oznacza każdy obszar działki, na którym przewidywana utrata gleby przekracza 
tempo naturalnego procesu glebotwórczego, bez względu na to, czy w odniesie-
niu do niego zostały podjęte działania zapobiegające erozji (np. przykrywanie 
gleby, płodozmian itp.)”. Art. 126 tego dokumentu zawiera szczegółowe wytyczne 
dotyczące monitorowania i oceniania programów operacyjnych i strategii krajo-
wych pod względem środowiskowym. Jak podano, „W stosownych przypadkach 
ocena śródokresowa zawiera ocenę jakościową rezultatów i oddziaływania dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska”, mających na celu m.in. zapobieganie erozji 
gleby. Rozporządzenie to kładzie nacisk na ochronę przed zjawiskiem erozji gleb 
i zwraca uwagę na problem jaki stanowi ono w UE. 

Jedną z form ochrony gleb przed erozją jest prowadzenie właściwej gospodar-
ki leśnej, w szczególności wyrębu drzew. Problem ten podejmuje Rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego… (2010), ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Celem dokumentu jest 
zapobieżenie degradacji lasów poprzez m.in. zastosowanie systemów zasad nale-
żytej staranności. Mają one zmniejszyć ryzyko wprowadzenia do obrotu drewna 
z nielegalnego źródła. Rozporządzenie weszło w życie 3 marca 2013 r.

Dokumentem wyznaczającym tzw. zasady dobrej kultury rolnej jest Roz-
porządzenie Rady (WE) nr 73/2009, ustanawiające wspólne zasady wsparcia 
bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej… Załącznik III 
rozporządzenia wyznacza zasady dobrej kultury rolnej, dotyczące ochrony gleb 
przed erozją. Są to:
„Normy obowiązkowe:
 – Minimalna pokrywa glebowa
 – Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego 
miejsca

Normy dobrowolne:
 – Zachowanie tarasów”.

Zagadnienie erozji gleb jest również przedmiotem Rozporządzenia Rady 
(WE) z  28  czerwca 2007 r. w  sprawie produkcji ekologicznej. W  art. 5 i 12 
przedstawione zostały szczegółowe zasady dotyczące odpowiednio rolnictwa oraz 
produkcji roślinnej. Wśród nich zwalczanie erozji gleb jest jednym z warunków 
prowadzenia ekologicznych i zrównoważonych upraw.

Prawo polskie

Problem erozji gleb w Polsce został dostrzeżony jeszcze przed wstąpieniem do 
Wspólnoty. Przyczynił się do tego m.in. Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznaw-
stwa w Puławach, którego wieloletnie badania pozwoliły na ocenę skali problemu 
i podjęcie odpowiednich kroków w celu ochrony gleb przed erozją. 

Od 3 lutego 1995 r. w prawie polskim funkcjonuje Ustawa o ochronie grun-
tów rolnych i  leśnych. Artykuł 15 nakłada na właściciela gruntu obowiązek 
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zapobiegania niszczeniu gleby. Należy podkreślić, że przepisy tej ustawy mają 
zastosowanie tylko do rekultywacji gruntów rolnych lub leśnych, a także grun-
tów okresowo wyłączonych z produkcji rolnej lub leśnej. Na mocy ustawy rolnik 
ma obowiązek utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyj-
nych. Ustawa nie odnosi się do gruntów rolnych położonych w granicach admi-
nistracyjnych miast.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadza defi nicję 
powierzchni ziemi – „…naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdują-
cą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie 
„gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii 
organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gle-
by i „podglebie”.

Ustawa ta odnosi się ogólnie do ochrony gleby, nie poruszając bezpośrednio 
kwestii erozji gleb i przeciwdziałania jej. Wskazuje za to, jak unikać niszczenia 
gleby podczas prowadzenia prac budowlanych. 

Kwestia erozji wodnej regulowana jest przez Ustawę z dn. 18 lipca 2001 r. - 
Prawo wodne. Erozja gleb jest przedmiotem art. 65 dotyczącego urządzeń wod-
nych oraz art. 73, który odnosi się do urządzeń melioracyjnych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2010) wyznacza dobre 
praktyki dotyczące ochrony przeciwerozyjnej: „powierzchnię stanowiącą co naj-
mniej 40% gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się pod okrywą roślinną 
co najmniej od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego”. Pozostawianie okrywy roślin-
nej w okresie zimowym zmniejsza tempo erozji wodnej podczas wiosennych roz-
topów i opadów deszczu. Powstrzymuje zatem odpływ w dół stoku cennej materii 
organicznej. Zapobiega ponadto erozji wietrznej. Rozporządzenie zawiera wykaz 
obszarów zagrożonych erozją wodną (ryc. 1).

Podsumowanie analizy przepisów prawa 

Gleba jest specyfi cznym tworem, bardzo trudnym do ochrony. Zajęcie ogrom-
nych połaci w Unii Europejskiej na potrzeby rolnictwa i pod inwestycje budowla-
ne powoduje poszerzanie się obszarów zdegradowanej gleby. Problem ten nara-
sta z roku na rok, co uwidaczniają najnowsze badania i raporty.

Komisja Europejska i Parlament Europejski wielokrotnie podejmowały temat 
erozji gleb, jednak zapisy, które w powyższej analizie starano się zidentyfi kować 
są często zbyt ogólne lub formułują jedynie dobrowolne zasady co do użytkowa-
nia gleby i nie przyczyniły się do poprawy sytuacji. Wieloletni brak defi nicji gleby 
z pewnością wpłynął na dzisiejszą politykę w tej dziedzinie.

Problemem, na który zwraca uwagę Komisja Europejska, jest brak wiarygod-
nej dokładnej metody badań nad erozją gleb. W związku z tym nie można okre-
ślić dokładnej skali tego zjawiska.



Problemy erozji gleb w prawie unijnym i polskim 399

Jak już podkreślono, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce funkcjo-
nuje wiele aktów prawa, w których mowa o erozji gleb. Efekty tej polityki nie są 
jednak spektakularne, ponieważ nie istnieje jeden spójny dokument, który doty-
czyłby tego problemu. Z przeglądu prawa polskiego wynika, że nacisk położony 
jest głównie na ochronę gleb przed zmianami chemicznymi. Niewiele miejsca 
poświęca się przemianom mechanicznym jakimi są m.in. procesy erozji. Mimo 
to w Polsce realizowane są programy i projekty, mające na celu ograniczenie 
spływu powierzchniowego. Przykład to projekt „Przeciwdziałanie erozji wodnej 
na terenach górskich, związanej ze spływem wód opadowych. Utrzymanie poto-
ków górskich i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”, realizowany 
w ramach projektu Małej retencji w Lasach Państwowych (2009). Przeprowa-
dzona analiza aktów prawa pozwala wnioskować, że obecnie do ochrony gleb 
przed erozją działalność naukowa i inżynierska przyczynia się w większym stop-
niu niż ustanowione prawo.

Ryc. 1. Obszary w Polsce zagrożone erozją gleb
Areas in Poland threatened by soil erosion
Źródło / Source: www.minrol.gov.pl/... 

Obszary, na których obowiązuje norma
utrzymania minimalnej pokrywy glebowej
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JOANNA PIASECKA

SOIL EROSION IN EU AND NATIONAL LAW

The soil is among the most complex elements of the environment, and the world’s 
oldest soils have been in existence for about 3 billion years. Settlement from the earliest 
days of humankind’s existence on earth has involved the use of soils to produce biomass 
as a food source. This article draws attention to contemporary domestic and EU policies 
relating to soil degradation and erosion. The analysis of these policies commenced with 
the key problem of defi ning soil, this in fact being so complex in its nature that no exact 
defi nition was forthcoming for many years, this in turn hindering the taking of any more 
major decisions in this sphere. Implementation processes in European Union countries 
were affected as a consequence, as were actual steps to protect and maintain this com-
ponent of the natural environment. As of the beginning of 2010, there was essentially 
still no operating EU defi nition of soil, but the matter began to be addressed via Direc-
tive 2010/75/EU on industrial emissions (the IED Directive). However, the non-binding 
European Soil Charter of 1972 did pay attention to the erosion of soil by water, and 
a further step towards the protection of soil from erosion came in 1981 with the World 
Soil Charter (FAO - UN).

Soil erosion has been attended to repeatedly by the European Commission and Euro-
pean Parliament, though the records the above analysis sought to identify were often too 
general, or else enshrined nothing more than voluntary principles where the use of soil 
was concerned, in this way failing to contribute much to improving the situation. The 
long-term lack of a defi nition of soil has certainly not been irrelevant to today’s policy in 
the area. A further problem to which attention is drawn by the European Commission 
concerns a lack of reliable and accurate methods by which to research soil erosion. For 
this reason, it is not possible to determine the exact scale of the phenomenon.

The problem of soil erosion in Poland was noticed even before accession to the Com-
munity. Contributions in this regard were made by the Institute of Soil Science and 
Plant Cultivation, whose long-term studies have sought to assess the scale of the problem 
and take appropriate steps to protect the soil against erosion.

The article signals the problem of soil erosion which is perceived, but not addressed 
by policy instruments. There is a lack of consistency to both domestic policy and that 
of the EUwhere the approach to soil erosion is concerned, the problem being addressed 
in documents relating to such areas as agriculture, climate change, the protection of 
waters against pollution, spatial information infrastructure, farming of vegetables and 
fruits, forest management and even the, marking of products.

The review of Polish law reveals that the emphasis is mainly on safeguarding soils 
against chemical changes. Not much space is devoted to mechanical changes connected 
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inter alia with the processes of erosion. There are now many items of both EU and Pol-
ish legislation relating to soil erosion, but the policy these relate to cannot be said to have 
had spectacular effects.

Nevertheless, Poland does implement programmes and research projects aiming to 
reduce surface runoff. An example is the project “Prevention of water erosion in moun-
tains associated with the runoff of rainwater. Maintenance of mountain streams and 
related infrastructure in good condition”, as implemented under the project concerning 
small-scale retention across the State Forests National Forest Holding.
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