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O DZIAŁALNOŚCI H. H. BENNETTA NA POLU OCHRONY 

GLEBY PRZED EROZJĄ 

W licznych już obecnie opracowaniach z zakresu erozji gleb, zwłaszcza typu 

podręcznikowego, przytacza się dane odnośnie wielkości zniszczeń w Stanach Zje- 

dnoczonych Ameryki Północnej, zaczerpnięte niejednokrotnie z klasycznego pod- 

ręcznika H. H. Bennetta „Soil Conservation”. Mniej natomiast pisze się o wielkiej 

akcji zmierzającej do ochrony gleby i wody, jaką rozwinięto w tym kraju, i o wiel- 

kim wkładzie samego Bennetta, zwłaszcza w zakresie poznania i wyjaśnienia 

przyczyn erozji oraz jej ujemnych skutków dla rolnictwa. 

Erozja gleb występowała w Stanach Zjednoczonych na długo przed wielką 

imigracją, lecz duże nasilenie przybrała dopiero wówczas, gdy na południu kraju 

rozpoczął się okres intensywnej gospodarki plantacyjnej, gdy na dużych powierz- 

chniach wprowadzono monokultury (kukurydzę, tytoń i bawełnę). Częsta uprawa 

gleby, niestosowanie właściwego zmianowania w klimacie o intensywnych opadach 

i silnych wiatrach spowodowały, że już przy końcu XVII w. straty gleby były dość 

duże. Znaczne rozmiary zniszczeń według niektórych autorów (5) wynikały przynaj- 

mniej częściowo ze stosowania niewłaściwej agrotechniki przez przybyszów przy- 

zwyczajonych uprzednio do gospodarowania w innych warunkach geograficznych. 

Tak więc przybysze z północnych nizinnych obszarów Europy, o łagodnych warun- 

kach klimatycznych, wykazali nieumiejętność gospodarowania na terenach o dużym 

potencjalnym zagrożeniu erozją. Natomiast imigranci np. z zachodnich, a zwłaszcza 

południowych Niemiec, którzy zasiedlili Pensylwanię w XVIII w., utrzymali żyzność 

gleby, nie dopuszczając do rozwoju procesów erozyjnych, ponieważ w starym kraju 

gospodarowali na terenach pagórkowatych lub górskich i rozumieli znaczenie sto- 

sowania właściwej uprawy roli (wzdłuż poziomic), pól wstęgowych i zmianowania 

roślin. 

Druga faza wzmożonego rozwoju procesów erozyjnych nastąpiła w Stanach Zje- 

dnoczonych w związku z kolonizacją w XIX w. wyżynnych obszarów prerii Wielkiej 

Równiny (Great Plain). Tutaj od razu rozwinęło się wysokotowarowe rolnictwo 

z szeroko stosowaną mechanizacją, która przyspieszyła w znacznym stopniu degra- 

dację gleb. Ponieważ jest to obszar częstego występowania długich okresów bez opa- 

dów, oprócz erozji wodnej, powodowanej deszczami nawalnymi, występuje tu inten- 

sywna erozja eoliczna. 

Silny rozwój erozji gleb od dawna spowodował zainteresowanie się tym proble- 

mem ze strony naukowców. Obecnie minęło właśnie 60 lat, gdy w Stanach Zjedno- 

czonych rozpoczął badania nad erozją Hugh Hammond Bennett — człowiek, którego 

działalność określił A. L. Patrick (6) mianem krucjaty. Nazwisko Bennetta jest dla 

wielu synonimem pojęcia „ochrona gl:by” nie tylko zresztą w jego kraju lecz 

również poza granicami. , 

H. H. Bennett urodzony w 1881 r. jako syn farmera, gospodarujacego na pogorzu 

w południowej części stanu Północna Karolina (w okręgu Anson), miał okazję już
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w młodości poznać zniszczenia gleby, do których w znacznym stopniu: przyczynia 
się człowiek. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich na wydziale chemicznym 
w 1903 r., rozpoczął pracę w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie zajął się zagadnieniami 
klasyfikacji i kartografii gleb. 

Prowadząc badania gleboznawcze w okręgu Louisa (Wirginia) zaobserwował, że 
na niektórych obszarach erozja gleb może nie ujawnić się w jakiejś katastrofalnej 
formie, a mimo to po upływie pewnego czasu gleba zostaje pozbawiona wierzchniej 
warstwy próchnicznej, a nawet niekiedy odsłania się podglebie. Przyczynę tego 
stanu znajdował w procesie, który określił mianem erozji powierzchniowej (sheet 
erosion), a opisał jako przemieszczanie cienkich warstw gleby, czasem mało wido- 
czne, a przez to bardziej zdradliwe, gdyż uchodzi uwadze farmerów. 

W 1909 r. Bennett został mianowany inspektorem do spraw gleby na wschodnie 
i południowe stany. W związku z nową funkcją rozpoczął specjalne studia glebo- 
znawcze nie tylko w Stanach Zjednoczonych lecz także w Panamie i innych krajach 
Ameryki Środkowej oraz w Ameryce Południowej. Zebrawszy bogate materiały 

dotyczące erozji i jej szkodliwych następstw, zaczął mówić i pisać o tym zagadnie- 
niu. Posiadał dużą łatwość pisania, lecz początkowo nie lubił referowania, zwłaszcza 
wobec licznego audytorium. Zmuszał się jednak do tego, ponieważ chciał jak naj- 

bardziej upowszechnić zagadnienie, a uważał, że żywym słowem wiele może zdziałać. 

Przemówienia Bennetta były bardzo interesujące, zawsze starannie opracowane 
i przygotowane na piśmie. Rozpoczynał swe prelekcje czytaniem tekstu, a potem 

wygłaszał je z pamięci, rzadko wykorzystując notatki. Umiał nawiązywać bezpo- 

średni kontakt ze słuchającymi, a ożywione dyskusje często nie kończyły się na 

sali, lecz trwały w czasie powrotu do domu. 

Ważnym wydarzeniem było złożenie przez Bennetta w Ministerstwie Rolnictwa 

sprawozdania z przeprowadzonych badań: „Soil Erosion, A National Menace” 

(1928 r.). Przyczyniło się ono do tego, że Kongres Stanów Zjednoczonych przeznaczył 

pewne sumy pieniężne na prace eksperymentalne w zakresie badań erozji gleby. 

Z inicjatywy Bennetta założono wówczas stacje doświadczalne: pierwszą w stanie 

Oklahoma (Guthrie), następne w Texas (Temple i Tyler), Kansas (Hays), Wisconsin 

(La Crosse), Washington (Pullman), Iowa (Clarinda), Missouri (Bethany), Ohio (Za- 

пезуШе), North Carolina (Statesville). Zajęto się na nich określaniem strat gleby 

i wody oraz badaniem skuteczności stosowanych zabiegów przeciwerozyjnych. 

Bennett wykorzystał wyniki z tych stacji dla potwierdzenia słuszności swoich 

wcześniejszych tez opartych jedynie na obserwacjach, ale jednocześnie niektóre 

z tych materiałów udostępnił innym, nawet poza granicami kraju, zajmującym się 

problemami erozji gleb. 

Warto może przypomnieć, że również w Polsce w 1928 r. ukazała się praca 

profesora Stanisława Baca pt. „Przyczynek do badań nad zmianą położenia powie- 

rzchni ornych gruntów lessowych”, a następnie wyniki swoich badań nad erozją 

ogłosili drukiem J. Żółciński i J. Tomaszewski. 

Jednakże prace z tego zakresu były kontynuowane u nas dopiero po wojnie, 

podczas gdy w Stanach Zjednoczonych już w 1933 r. powołano przy Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych okresową instytucję zwaną „Służbą Erozji Gleby” (Soil Erosion 

Service), a Bennett został jej kierownikiem. Pogłębiając i rozszerzając zakres 

przestrzenny badań, Bennett doszedł do wniosku, że erozja gleb występuje na dużej 

powierzchni kraju i dlatego problem zapobiegania erozji może, a nawet powinien 

być uważany za ogólnonarodowy. W wyniku starań Bennetta, Służba Erozji Gleby 

została w 1935 r. przekształcona w stałą instytucję „Służbę Ochrony Gleby” (Soil 

Conservation Service) ze znacznie rozszerzonym programem badań.
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Nie bez znaczenia w upowszechnianiu wiedzy o glebie i wyczerpywaniu jej 

żyzności na skutek erozji była umiejętność Bennetta demonstrowania zjawisk. 

A. L. Patrick (6) opisuje wydarzenie, jakie miało miejsce na wiosnę 1933 r. Podczas 

posiedzenia Komisji Senatu, na której Bennett wygłaszał przemówienie na temat 

szkodliwych następstw erozji, przechodziła nad miastem burza pyłowa. Bennett nie 

omieszkał zwrócić uwagi na to zjawisko, wyjaśniając, że pył pochodzi z Wielkiej 

Równiny, która pozbawiona zwartej, naturalnej pokrywy roślinnej na skutek za- 

orywania prerii, podlega szybkiej erozji eolicznej. Ta lekcja poglądowa miała przy- 

spieszyć wydanie ustawy o ochronie gleby i podnieść wagę samego problemu do 

rzędu spraw ogólnonarodowych. Dzięki temu okręgi, w których chroni się glebę, 

obejmują 95% farm, zajmujących 91% powierzchni Stanów Zjednoczonych (6). 

Niewątpliwą zasługą Bennetta jest zapoczątkowanie piśmiennictwa dotyczącego 

zagadnień ochrony gleby i wody. Przed nim nie było żadnych podręczników, ani 

czasopism z tej dziedziny. Obecnie jest ich bardzo wiele, o różnym poziomie — od 

naukowych do bardzo popularnych. Pięć książek i szereg artykułów wyszło spod 

pióra samego Bennetta. Książki te, a zwłaszcza 1000-stronicowe dzieło „Soil Con- 

servation”, są znane nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także i w innych 

krajach. 

Bennett sprawował urząd kierownika „Służby Ochrony Gleby” do 1951 r., tj. do 

przejścia na emeryturę. Usunąwszy się z czynnego życia i osiedliwszy w stanie 

Wirginia, nie zerwał kontaktu ze swoimi dawnymi współpracownikami i przyja- 

ciółmi — członkami Towarzystwa Ochrony Gleby Stanów Zjednoczonych (Soil 

Conservation Society of America), którego był założycielem. Aż do swojej śmierci 

w 1960 r. trzymał rękę na pulsie zagadnień z zakresu ochrony gleby i wody. O ży- 

wotności jego niech świadczy fakt, że jeszcze w 1956 r. został zaproszony jako 

wybitny ekspert do Hiszpanii, gdzie przeprowadził badania naukowe przy współ- 

pracy miejscowych instytucji. Wyniki tych prac opublikował w „Geographical 

Review” w styczniu 1960 r. (3). 

W czasie swego długiego życia Bennett był wielokrotnie odznaczany przez uni- 

wersytety, organizacje naukowe stanowe i ogólnopaństwowe, a także zagraniczne. 

W 1948 r. Amerykańskie Towarzystwo Geograficzne, a w 1959 r. również Towa- 

rzystwo Ochrony Gleby Stanów Zjednoczonych wydały medale ku Jego czci. Jedy- 

nym w swoim rodzaju jest pomnik granitowy w okręgu Licking w Stanie Ohio, 

na którym wyryty napis głosi, że jest on poświęcony „Ojeu Ochrony Gleby”. Podo- 

bny napis znajduje się na płycie nagrobnej Bennetta na Narodowym Cmentarzu 

Arlingtońskim w Waszyngtonie. 

Warto jeszcze raz podkreślić rolę, jaką spełniły prace Bennetta w rozwoju badań 

nad erozją gleb nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, lecz także 

i w innych krajach. 

W Polsce prawie wszyscy autorzy prac o erozji gleb podają w spisie literatury 

również publikacje Bennetta. Świadczy to o możliwości wykorzystywania również 

w naszych warunkach niektórych jego osiągnięć, zarówno w zakresie poznawania 

samego zjawiska erozji gleb, jak też i sposobów ochrony gleby i wody. = 

Znany jest też przekład dzieła Bennetta „Soil Conservation” na język rosyjski, 

co bezsprzecznie ułatwia poznanie wyników badań tego wybitnego uczonego rów- 

nież w Związku Radzieckim.
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