
JESZCZE O WODZIE — SUCHO 

Listopadowa „Polityka” zamieściła wywiad z prof. B. Kordasem rektorem 

Politechniki Krakowskiej. Rozmawiał Z. Swięch. „Z. S.: Ale czy grozi nam se- 

rio brak wody w kranach? B. K.: (..). W okresach kilku dni lub nawet tygodni — 

bądź, jak np. w roku bieżącym, miesięcy — występował niedobór zasobów w sto- 

sunku do potrzeb. Sytuacja taka wystąpiła w Polsce w trzech ostatnich latach, 

powodując obniżenie plonów, niedostatek wody przemysłowej i pitnej na obszarze 

wielkich aglomeracji. Wymowną ilustracją tego stanu rzeczy jest fakt, iż w 1975 г. 

podczas wielomiesięcznej suszy zlecono mi opracowanie ekspertyzy dotyczącej mo- 

żliwości wykorzystania zespołu zbiorników karpackich dla zaopatrzenia w wodę 

Warszawy odczuwającej jej brak. Deszcz przerwał moje prace (...). Z. S.: Dopiero 

suchy kran uzmysłowił wagę problemów, o których mówimy. Ale czy to, co wy- 

pływa z kranów, zawsze można nazwać wodą? B. K.: W ogóle to, co płynie w na- 

szych rzekach, nie zawsze można nazwać wodą. Dzieje się tak dlatego, że wodo- 

chłonne przemysły (a głównie hutnictwo, energetyka, przemysł maszynowy, che- 

miczny, spożywczy i drzewny) oraz wielkie aglomeracje miejskie oddają rze- 

komo ogromne ilości nieoczyszczonych ścieków (?) powodując jakościową degra- 

dację zasobów. Już dziś wielkie miasta leżące nad zasobnymi rzekami prowadzą- 

cymi wodę o wysokim stopniu zanieczyszczenia nie mogą, bądź nie powinny 

z rzek korzystać, co zmusza do wielokilometrowych przerzutów wody. Sytuacja 

taka występuje w Warszawie leżącej nad Wisłą. a sięgającej po wodę pitną do 

Bugo-Narwi (...). Z. S.: Co, pana zdaniem, najbardziej przeszkadza w przezwy- 

ciężeniu aktualnego niedorozwoju gospodarki wodnej? B. K.: Brak środków finan- 

sowych i mocy produkcyjnych. Obiekty hydrotechniczne, sieć wodociągowo-kana- 

lizacyjna oraz urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków są kapita- 

łochłonne, pochłaniają wiele materiałów, w tym deficytową stal i cement. Cykl 

ich budowy jest długi. Angażuje znaczne ilości sprzętu i środków przewozo- 

wych (...)”. 

zachwianie bilansu wodnego powoduje wielorakie skutki, ale jednym z nie- 

bezpieczniejszych, bo w zasadzie trudno odwracalnym, jest proces stepowienia. 

O tych zagadnieniach pisze A. Kuźniar na łamach grudniowych „Problemów ”. 

„W świetle dzisiejszych badań w niektórych rejonach Polski niebezpiecznie 

pogarszają się stosunki wodne: obniża się poziom wód gruntowych, wysychają 

leśne bagna i małe cieki wodne, występuje przesuszenie gleb i zmiana ich właści- 

wości (...). Dla uniknięcia nieporozumień, warto dodać, iż termin stepowienie 

w odniesieniu do Polski jest jednak pewną przenośnią. M. Strzemski (1956) pod- 

kreśla, że przemiany gleb Wielkopolski i Kujaw nie uprawniają do określenia tego 

procesu pojęciem stepowienia. Step jako formacja roślinna występuje tam, gdzie 

opady atmosferyczne są zbyt małe, aby podtrzymać formy życiowe charakterystycz- 

ne dla lasu, ale większe niż na obszarach, na których rozwija się życie pustyn- 

ne. Na ogół roczna suma opadów na stepie wynosi od 350 do 400 mm, zależ- 

nie od rozkładu temperatur i pogody w roku. 

Tak więc nie można by się spodziewać pojawienia formacji stepowych na na- 

szych nawet najsuchszych terenach. Jednak czynnikiem, który może powodować 

pogarszanie się warunków — niezależnie od klimatu — jest sam człowiek. 

Według Wodziczki stepowienie miało oznaczać proces degradacji naturalnego 

środowiska — chorobę krajobrazu, polegającą na przesuwaniu się całej fizjocenozy 

w kierunku bardziej suchym. Przy czym głównym czynnikiem w tym procesie 
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jest działalność człowieka, tj. wyniszczenie naturalnej szaty roślinnej i błędy bu- 

downictwa wodno-melioracyjnego. 

W związku z tym posługując się terminem stepowienie warto pamiętać, że dla 

naszego kraju nie oznacza on procesu analogicznego do tworzenia się stepu jako 

zespołu roślinnego zwartych traw (...). 

Co robić? 

Zalecenia przyrodniczo-techniczne, które ograniczają efekt stepowienia, można 

przedstawić następująco: 

— Odwadnianie gruntów rolnych należy zastąpić systemem regulacji stosunków 

wodnych w glebie, w którym drenowanie połączone byłoby z nawadnianiem. 

— Należy dążyć do zwiększenia retencji glebowej drogą zabiegów agrotechnicz- 

nych (...). 

— Obszar trwałych użytków zielonych, zuwagi na znaczenie hydrologiczne i ochron- 

ne, w regionie Polski centralnej musi być systematycznie powiększany (...). 

— Zwiększenie lesistości może podwyższyć niskie odpływy (...). 

— Niekorzystny wzrost ilości ścieków z ośrodków wiejskich i miejskich może być 

zniwelowany przez ich wykorzystanie w rolnictwie. 

— Wzrost potrzeb wodnych w przemyśle może zaostrzyć proces stepowienia w re- 

gionach silnie zagrożonych. Dlatego należy ograniczyć. przemysłowy pobór wody 

i wprowadzić zamknięte obiegi wody w zakładach na terenach o zachwianym 

bilansie wodnym”. 

Nasuwa się pewne refleksja — jest rzeczą ze wszech miar korzystną, jeżeli nad 

jakimkolwiek zagadnieniem pracują grupy interdyscyplinarne. Przykład, cytowa- 

ny artykuł. Sądzę, że wiele mieliby tu do powiedzenia właśnie leśnicy (...) i chyba 

nie tylko.


