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WŁADYSŁAW NOVAK 

Sprawozdanie z konferencji naukouo— technicznej 
na temat walki z erozją wodną gleb 

Е rozja gleb wyrządza bardzo poważne straty gospodarce rolnej. 
Polskie Naukowe Towarzystwo Leśne, kontynuując rozpoczętą na 

konferencji żywieckiej w 1954 r. szeroko zakrojoną akcję włączania leś- 
nictwa do zagadnienia gospodarki wodnej, zorganizowało w Kielcach 
w dniach 10—11 października 1955 r. specjalną konferencję naukowo- 
techniczną, poświęconą zagadnieniom walki z erozją wodną gleb па 

przykładzie Kielecczyzny. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele następujących instytu- 

cji: Wydziału II i Komitetu Gospodarki wodnej PAN, Zakładu Ekologii 
PAN, Zakładu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Zakładu Dendrolo- 
gii i Pomologii PAN w Kórniku, Instytutu Geograficznego PAN, SGGW 
w Warszawie, WSR w Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Olsztynie, Pan- 
stwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego, Instytutu Ba- 
dawczego Leśnictwa, Ministerstwa Leśnictwa i zainteresowanych Okrę- 

gów Lasów Państwowych, Biura Projektów Wodno-Melioracyjnych, Pol- 
skiego Naukowego Towarzystwa Leśnego, Polskiego Towarzystwa Gle- 
bozmawczego, NOT (SIiTWM i SITLiD) Prezydiów Wojewódzkich 
Rad Narodowych, WKPG w Kielcach, Lublinie i Opolu, zarządów wod- 
no-melioracyjnych w Rzeszowie i w Kielcach, samodzielnych wydzia- 
łów leśnictwa WRN w Lublinie, Opolu i Kielcach — ogółem 60 uczest- 

ników. 
__ Otwarcia konferencji dokonał prof. dr Franciszek Krzy- 

si k, przewodniczący Zarządu Głównego PNTL podkreślając znacze- 
nie walki z erozją gleb oraz wkładu jaki w tym zakresie ma wnieść 
konferencja. na 

Jakkolwiek tematem szczególnym konferencji jest zagadnienie 

walki z erozją wodną gleb na terenie województwa „kieleckiego, po- 

wiedział m. in. prof. dr Krzysik, to jednak wnioski, jakie nasuną Się 

przy rozważaniu tych zagadnień i przeprowadzaniu badan w terenie, 

będą mieć znaczenie ogólne i dadzą się przenieść na inne tereny na- 

szego kraju. Dalszym etapem organizowanych przez PNTL narad po- 

święconych zagadnieniom gospodarki wodnej ma być, według oświad- 

czenia prof. dr Krzysika, grudniowa narada w Poznaniu na temat po- 

garszania się stosunków wodnych w Wielkopolsce oraz projektowana 

w 1956 t. narada na temat wpływu lasu i zadrzewień na gospodarkę 

wodną na niżu. 
Program konferencji obejmował 

pierwszego dnia wysłuchanie referatów: 
w godzinach przedpołudniowych 
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+ 

1. doc.dr Anny Reniger: „Zagadnienie wpływu zalesień 

i zadrzewień na erozję wodną na terenie województwa kieleckiego , 

2. mgrinż. Tadeusza Trzebskiego: „Próby pow- 

strzymania erozji w chłopskiej gospodarce leśnej i rolnej w woje- 

wództwie kieleckim . e 

3. Mgrinż. Teodora Zielińskiego: pt. „Zalesienie 

i zadrzewienie terenów erodowanych w województwie kieleckim . 

Wszystkie trzy wyżej wymienione referaty dały szeroki pogląd na 

zagadnienia erozji wodnej gleb zarówno z punktu widzenia teoretycz- 
nego jak i praktycznego. Treść ich podajemy osobno. 

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia i w dniu następ- 
nym nastąpiło zwiedzenie erodowanych gleb lessowych oraz terenów 
zabezpieczonych przed erozją przez szatę leśną w dolinie Mąchockiej 

w okolicy Bodzentyna z pasami Gór Świętokrzyskich i w rejonie do- 
liny Kamionki. 

Na trasie objazdu prof. E. Massa lsk i omówił z geologicz- 
nego punktu widzenia historię dolin, wzniesień i grzbietów pasma 
łysogórskiego, jeleniowskiego, orłowińskiego i in. 

W godzinach popołudniowych drugiego dnia konferencji odbyła 
się dyskusja podsumowująca wyniki obserwacji terenowych oraz po- 
szczególne wnioski praktyczne. W dyskusji wzięli udział inż. mgr 
5. Adamowicz, inż. mgr W. Novak, doc. dr J. Jarosz, inż. mgr S. Ja- 
strzębski, mgr Wanda Stephan, inż. mgr K. Ring, prof. dr Fr. Krzysik, 
inż. mgr L. Mrugasiewicz, doc. dr K. Ermich, prof. dr E. Chodzicki, mgr 
Zb. Prusinkiewicz, inż. F. Piotrowski, inż. mgr W. Wierciński, inż mgr 
I. Kaempf, mgr W. Lipko, inż. mgr L. Kulig. Przebieg dyskusji był 
bardzo ożywiony, wnioski z niej uwzględniono w końcowej rezolucji. 
Ponieważ niektóre z nich były bardzo zbliżone, zostały w ostatecznej 
redakcji przez wybraną komisję wnioskową skomasowane. 

Rezolucja 

1. Uczestnicy konferencji Polskiego Naukowego Towarzystwa Le- 
śnego na temat walki z erozją wodną gleb, odbytej w dniach 10 i 11 
października 1955 r. w Kielcach stwierdzają, co następuje: 

1. Erozja gleb stanowi przeszkodę w rozwinięciu całkowitych 
zdolności produkcyjnych znacznych połaci kraju. Wielkie obszary po- 
łożone na terenach województw kieleckiego, krakowskiego, rzeszow- 
skiego i lubelskiego są w szybkim tempie niszczone na skutek dotych- 
czasowej niewłaściwej gospodarki, nie uwzględniającej zabiegów prze- 
ciwerozyjnych. 

2. Przeciwdziałanie i zapobieganie erozji może być rozwiązane 
jedynie w ramach przestrzennego zagospodarowania terenu w głównej 
mierze przez właściwy układ użytkowania, wyrażający się w dążeniu 
do optymalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego siedliska. 

3. Realizacja powyższego powinna się oprzeć o właściwić pojętą 
fitomeliorację, tj. poprawę siedliska przez odpowiedni udział trwałej 
roślinności w różnych typach krajobrazu, Ten udział powinien się wy- 
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rażać zarówno w procentowym stosunku roślinnych zespołów leśnych, 
użytków trwale zadarnionych, użytków ornych jak i we właściwym 
rozmieszczeniu zalesień, zadrzewień, zakrzewień i zadarnień, w powia- 
zaniu z rzeżbą terenu oraz w ich racjonalnym użytkowaniu. 

4. Uchwała nr 240 Prezydium Rządu z dnia 19 marca 1955 r. 
w sprawie zadrzewienia kraju daje podstawy wyjściowe do realizacji 
fitomelioracji w kraju. 

5. Rozwiązanie zagadnienia fitomelioracji należy zatem zaliczyć 
do zadań pierwszoplanowych, zwłaszcza w terenach erodowanych 
z uwagi na ochronę gleb, przywrócenie produkcyjności terenom znisz- 
czonym, poprawę bilansu wodnego i zaspokojenie głodu drewna w te- 
renach słabo zalesionych (tereny lessowe i redzinowe). 

| II. Badania w zakresie fitomelioracji nie znalazły dotychczas nale- 

zytego uwzględnienia w organizacji nauki. W związku z tym konfe- 

rencja proponuje: 

1. Powołanie Komisji Fitomelioracji przy Komitecie Nauk Rolni- 

czych PAN, planującej i koordynującej badania z zakresu fitomelio- 
racji ze szczególnym uwzględnieniem fitomelioracji przeciwerozyjnej. 

2. Utworzenie placówki badawczej przy Komitecie Nauk Rol- 

niczych PAN dla naukowego opracowania zagadnień fitomelioracji. 

Ponadto konferencja stwierdza co następuje: 

3. Wszechstronne opracowanie metod fitomelioracji dla różnych 

typów krajobrazu przez wspomnianą w punkcie 2 placówkę badaw- 

czą jest możliwe jedynie w oparciu o obiekty doświadczalne, stanowią- 

ce zamknięte jednostki hydrologiczne. W związku z tym, istnieje po- 

trzeba utworzenia doświadczalnych placówek terenowych rozmieszczo- 

nych w najbardziej zagrożonych erozją rejonach kraju, mających za 

zadanie stworzenie i realizację wzorcową koncepcji naukowego Toz- 

wiązania zabudowy krajobrazu. Badania przyrodnicze należy przy tym 

uzupełnić badaniami ekonomicznymi. 

' 4. Zagadnienie walki z erozją wodną gleb wymaga konkretnej 

znajomości warunków makro- i mikroklimatycznych. Wynika stąd 

konieczność ścisłej współpracy z PIHM i rozbudowanie koniecznej 

sieci stacji obserwacyjnych i badawczych. 

5. Doceniając doniosłość i wszechstronność prac nad fitomelio- 

racją kraju, które poza erozją dotyczą problemów klimatycznych, 

hydrologicznych i społeczno-hiaienicznych, konferencja uważa za ko- 

nieczne utworzenie specializacji i niezbędnych katedr przy wydzia- 

łach leśnych, ogrodniczych i melioracyjnych dla kształcenia kadr 

specjalistów w zakresie planowania, wykonawstwa, konserwacji 

i użytkowania urządzeń fitomelioracyjnych. 

III. W celu realizacji fitomelioracji kraju konferencia zaleca 

następuje: 

1. Wobec ogromu zadań stojących przed fi 

daje się właściwe powierzenie planowania i wi 

melioracyjnych odrębnym przedsiębiorstwom pans 

cym odpowiednio wyszkolone kadry specjalistów oraz 

CO 

tomelioracją kraju wy- 

wykonania robót fito- 

twowym, skupiają- 
działającym 
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w oparciu o prezydia rad narodowych i społeczny wkład pracy zainte- 
resowanych. Konserwacja i użytkowanie wykonanych zabudowań fl- 
tomelioracyjnych powinny być powierzone odrębnej służbie utworzo- 
nej przy zarządach rolnictwa w prezydiach rad narodowych. 

2. W celu realizacji zadrzewień i innych zabiegów przeciwerozyj- 
nych na gruntach chłopskich, szczególnie narażonych na erozję wod- 
ną, konierencja uważa za wskazane powołanie przez właściwe prezy- 
dia rad narodowych spółek przeciwerozyjnych na wzór spółek wod- 
nych i zrzeszeń uprawowych. 

3. Z uwagi na dużą doniosłość i nowość zagadnień fitomelioracji 
dla kultury kraju konieczna jest szeroka akcja propagandowa i popu- 
laryzacyjna wśród społeczeństwa przez towarzystwa naukowe, nauko- 
wo-techniczne i inne instytucje mające za zadanie popularyzację wie- 
dzy i techniki. | 

4. Zagadnienie walki z erozją gleb powinno znaleźć odpowiedni 
wyraz w planie 5-letnim. W związku z tym należy przewidzieć 
potrzebne środki finansowe na: 1) przeprowadzenie koniecznych prac 
badawczych, 2) przygotowanie materiału sadzonkowego o właściwym 
składzie ilościowym i jakościowym, 3) wykonanie prac o charakterze 
zalesień i zadrzewień ochronnych o możliwie dużym zakresie. Równo- 
cześnie należy przeprowadzić konieczne prace w dziedzinie planowa- 
nia gospodarczego i organizacji projektowanych prac. 

IV. W wyniku przeprowadzonej dyskusji 
następujące wytyczne: 

l. Jednym z najpilniejszych zadań, stojących przed fitomelioracją 
jest oparta na naukowych podstawach inwentaryzacja terenów erodo- 
wanych i innych, wymagających zabiegów fitomelioracyjnych w obrę- 
bie poszczególnych jednostek fizjograficznych. 

2. Potrzebne jest ustalenie rozmieszczenia i procentu  lesistości 
oraz ilości i strukturv zadrzewień i zadarnień w.,oparciu o warunki 
reliefu, klimatu i gleby w noszczególnych rejonach fizjograficznych. 

3. W zakresie doboru gatunków drzew i krzewów należy Кего- 
wac się zasadą oparcia o naturalne zespoły roślinne z uwzględnieniem 
gatunków owocowych, przemysłowych i szybko rosnących drzew kra- 
jowych i zagranicznych. 

konferencja przyjmuje 

4. W zakresie produkcji sadzonek należy bazować na szkółkach 
w tym celu założonych, których powierzchnię należy przewidzieć 
w odpowiednim rozmiarze, uwzględniając odmienny od upraw leśnych 
charakter zalesień i zadrzewień powierzchni erodowanych. 

». Przy zabudowie terenów silnie zerodowanych należy dostoso- 
wać rodzaje zadrzewień, zadarnień i inne zabiegi fitomelioracyjne do 
mikroklimatycznych różnic w obrębie obiektu. 

6. Powadzenie akcji fitomelioracji jest uzależnione w dużym 
stopniu od wyłączenia terenów nasadzeń od wypasów i regulacji spo- 
sobu wypasu oraz urządzenia pastwisk na innych terenach. 

V. Konferencja zobowiązuje Zarząd Główny Polskiego Naukowe- 
go Towarzystwa Leśnego do: | | 
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a) przedstawienia powyższej rezolucji KC PZPR, Prezydium Rzą- 
du, Polskiej Akademii Nauk, PKPG, Ministrom Rolnictwa, Leśnictwa 
i Szkolnictwa Wyższego, Towarzystwu Wiedzy Powszechnej i innym 
zainteresowanym instytucjom. 

b) włączenia się do akcji zadrzewienia kraju w ramach uchwały 
nr 240 Prezydium Rządu z dnia 19 marca 1955 r. w sprawie zadrzewie- 
nia kraju. 

c) powołania w ramach Komisji Gospodarki Wodnej przy Zarzą- 
dzie Głównym PNIL Podkomisji Fitomelioracji, 

d) urządzenia podobnych narad na innych terenach erodowanych, 

zwłaszcza w woj. rzeszowskim i krakowskim. 

Materiały z konferencji w Kielcach wpłynęły do Komitetu Redakcyjnego dnia 9 

stycznia 1956 T.


