
Wprowadzenie

W 2005 roku Komitet Melioracji i In¿ynierii Œrodowiska Rolniczego zorgani-
zowa³ konferencjê nt. „Woda strategicznym czynnikiem rozwoju obszarów wiejs-
kich”. Artyku³y opracowane na podstawie prezentacji wyg³oszonych na konferencji
zosta³y opublikowane w nr 3/2009 Postêpów Nauk Rolniczych. Wykazano w nich, ¿e
w³aœciwa realizacja zadañ gospodarki wodnej, jako strategicznego czynnika rozwoju
obszarów wiejskich, wymaga rozwi¹zania szeregu problemów naukowych o cha-
rakterze podstawowym i stosowanym. W niniejszym zeszycie zamieszczono artyku³y
bêd¹ce efektem kolejnej konferencji Komitetu Melioracji i In¿ynierii Œrodowiska
Rolniczego, a poœwiêconej pamiêci setnej rocznicy urodzin prof. dr hab. Jerzego
Ostromêckiego, dr h.c. SGGW, pt. „Wspó³czesne wyzwania kszta³towania œrodo-
wiska i gospodarowania wod¹ w obszarach wiejskich”. Prace te dowodz¹, ¿e, pomimo
pewnego postêpu, wiele problemów gospodarki wodnej pozostaje w dalszym ci¹gu
nie rozwi¹zanych, czego dowodem by³y trudnoœci z prognozowaniem, ogranicze-
niem i usuwaniem skutków wystêpuj¹cych w 2010 roku powodzi, osuwisk, a tak¿e
kontrastuj¹cych z tymi zjawiskami lokalnych przesuszeñ.

Do wa¿nych problemów w zakresie kszta³towania i ochrony zasobów wodnych
na obszarach wiejskich, oprócz ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, nale¿¹
tak¿e: zaopatrzenie w wodê, ograniczenie zanieczyszczeñ obszarowych, oczysz-
czanie œcieków komunalnych, regulacja stosunków wodnych dla produkcji roœlinnej
oraz ochrona przed erozj¹. Od iloœci i jakoœci zasobów wodnych zale¿y przede
wszystkim stan œrodowiska przyrodniczego, zdrowie ludnoœci, bezpieczeñstwo lud-
noœci na obszarach zagro¿onych powodzi¹, rozwój gospodarczy, w tym poziom
produkcji roœlinnej i zwierzêcej, a tak¿e rozwój rekreacji, agroturystyki.

Wyrównanie okresowych braków lub nadmiarów wody osi¹ga siê w ró¿ny spo-
sób, generalnie poprzez zmagazynowanie wody w zbiornikach powierzchniowych
naturalnych i sztucznych, a tak¿e w glebie i w podziemnych warstwach wodo-
noœnych. Pojemnoœæ retencyjna sztucznych zbiorników wodnych w Polsce umo¿li-
wia zmagazynowanie jedynie 6% œredniego rocznego odp³ywu i jest powszechnie
uznawana za niewystarczaj¹c¹. W innych krajach europejskich wskaŸnik ten jest
znacznie wiêkszy i wynosi od kilkunastu do kilkudziesiêciu procent odp³ywu. Wed³ug
planów gospodarki wodnej wielkoœæ ta ma byæ zwiêkszona w Polsce do 10% w 2030
roku i do 15% w 2050 roku.

Obieg wody w zlewniach, zdolnoœci produkcyjne gleb, a tak¿e szkody erozyjne
zale¿¹ w du¿ej mierze od urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych. Ich stan powszechnie
uznaje siê za krytycznie z³y. Wymaga on w du¿ej czêœci odbudowy, ale przede
wszystkim modernizacji odpowiadaj¹cej wspó³czesnym wymogom ochrony zaso-
bów wodnych i œrodowiska. Urz¹dzenia melioracji szczegó³owych, zgodnie z Pra-
wem wodnym, s¹ wykonywane i utrzymywane na koszt w³aœciciela gruntów. Bior¹c
pod uwagê efektywnoœæ ekonomiczn¹ produkcji rolniczej, jest oczywiste, ¿e ustalana
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przez rolników wysokoœæ œrodków przeznaczanych na utrzymanie urz¹dzeñ melio-
racji szczegó³owych nie jest wystarczaj¹ca. Szacuje siê tak¿e, ¿e aktualnie ponad 20%
wykonanych urz¹dzeñ w okresie powojennym uleg³o dekapitalizacji i osi¹gnie w naj-
bli¿szych 10 latach, przy obecnym bardzo niskim poziomie inwestycji, wielkoœæ
oko³o 30%. Oznacza to znaczne ograniczenie wykorzystania potencjalnych zdolnoœci
produkcyjnych gleb oraz powiêkszanie strat w okresach ekstremalnych, zarówno
susz, jak i powodzi. Jest to jedno z wiêkszych zagro¿eñ racjonalnej gospodarki
wodnej na obszarach rolnych i leœnych.

W artyku³ach podjêto problemy w ujêciu regionalnym. Przedstawiono zagad-
nienia gospodarki wodnej w obszarach dolinowych, wy¿ynnych i podgórskich.
Omówiono tak¿e zagro¿enia dla rolnictwa i obszarów wiejskich zwi¹zanych ze
zmianami klimatu.

prof. dr hab. Edward Pierzgalski
Przewodnicz¹cy Komitetu Melioracji
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Prof. dr hab. in¿. Jerzy Ostromêcki by³ wybitnym uczonym, nauczycielem
akademickim, wychowawc¹ kadr naukowych i zawodowych w zakresie melioracji
wodnych. Wywar³ ogromny wp³yw na ukszta³towanie siê wspó³czesnych pogl¹dów
dotycz¹cych roli, zadañ i metod melioracji w Polsce, w szczególnoœci obszarów
dolinowych. By³ wspó³twórc¹ koncepcji melioracji kompleksowych odgrywaj¹cych
istotn¹ rolê w urz¹dzaniu przestrzeni produkcyjnej i kszta³towaniu krajobrazu, a jed-
noczeœnie uwzglêdniaj¹cych wymogi ochrony œrodowiska przyrodniczego.

Urodzi³ siê 12 listopada 1909 roku w Kowalu w dawnym powiecie W³oc³awek.
W latach 1928–1933 studiowa³ na Wydziale In¿ynierii Politechniki Warszawskiej
uzyskuj¹c stopieñ in¿yniera hydrotechnika. Po studiach w latach 1933–1944 praco-
wa³ w Zak³adzie Doœwiadczalnym Uprawy Torfowisk Wo³yñskiej Izby Rolniczej
w Sarnach (obecnie w Bialorusi). Pocz¹tkowo pracowa³ jako asystent pod kierunkiem
prof. Stanis³awa Baca, a od 1935 roku jako kierownik Dzia³u Hydrotechnicznego
zajmuj¹c siê w³aœciwoœciami gleb torfowych i ich zmianami pod wp³ywem funkcjo-
nowania urz¹dzeñ melioracyjnych.

W 1936 roku uzyska³ na Politechnice Warszawskiej stopieñ doktora nauk tech-
nicznych na podstawie pracy pt. „O niektórych zwi¹zkach funkcjonalnych miêdzy
fizykalnymi w³aœciwoœciami torfu i torfowiska”. Promotorem pracy doktorskiej by³
prof. Czes³aw Skotnicki. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego uzyska³ w 1946 r.
na Wydziale Rolniczym SGGW na podstawie pracy pt. „Projektowanie równowagi
bilansu wodnego w meliorowanych zlewniach bagiennych”. Tytu³ profesora nad-
zwyczajnego otrzyma³ w 1948 roku na wniosek Wydzia³u Rolniczego SGGW,
a profesora zwyczajnego w 1964 r. na wniosek Wydzia³u Melioracji Wodnych SGGW.

W 1945 roku zosta³ zatrudniony w Pañstwowym Instytucie Naukowym Gospo-
darstwa Wiejskiego w Bydgoszczy, a w roku 1953 po utworzeniu Instytutu Melioracji
i U¿ytków Zielonych obj¹³ w nim stanowisko p.o. dyrektora (do 1954 roku) i zastêpcy
dyrektora ds. naukowo-badawczych (do 1964 r.).

Dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ podj¹³ w 1946 roku prowadz¹c przez dwa lata wyk³ady
na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu w Poznaniu. Od 1948 roku, a¿ do przejœcia na
emeryturê w 1975 roku pracowa³ w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. By³ wspó³twórc¹ koncepcji studiów melioracyjnych w uczelni rolni-
czej (przed 1939 rokiem prowadzonych na politechnikach) uruchamianych najpierw
na Wydziale Rolniczym SGGW; w 1946 r. utworzono Sekcjê Melioracyjn¹, w 1948 r.
Oddzia³ Melioracji Rolnych, który w 1950 roku przekszta³cono w samodzielny
Wydzia³ Melioracji Rolnych w SGGW. By³ tak¿e organizatorem w 1946 roku Katedry
Melioracji Rolnych (od 1948 r. Katery Melioracji Rolnych i Leœnych), któr¹ kierowa³
od pocz¹tku jej utworzenia do przejœcia na emeryturê. Prof. J. Ostromêcki pe³ni³ tak¿e
inne wa¿ne funkcje organizacyjne w SGGW: dziekana Wydzia³u Melioracji Wodnych
(1960–1962) oraz prorektora ds. dydaktyki.

Du¿e znaczenie mia³a inspiruj¹ca i twórcza rola prof. J. Ostromêckiego
w ukszta³towaniu, poprzez dobór przedmiotów i ich programy nauczania, sylwetki
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absolwenta Wydzia³u Melioracji Wodnych o profilu technicznym, lecz z mocn¹
podbudow¹ przyrodnicz¹. Prof. J. Ostro³êcki bêd¹c promotorem w 8 przewodach
doktorskich stworzy³ silny zespó³ naukowy o charakterze szko³y naukowej, który
mia³ znacz¹cy udzia³ w rozwoju dyscypliny naukowej „melioracje wodne” zast¹pio-
nej w latach póŸniejszych dyscyplin¹ naukow¹ „kszta³towanie œrodowiska”.

Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ badawczych prof. J. Ostromêckiego nale¿y zali-
czyæ: sformu³owanie i upowszechnianie zasad melioracji terenów zabagnionych
uwzglêdniaj¹cych proces przekszta³cenia gleb torfowych wskutek odwadniania,
opracowanie metod obliczania parametrów projektowych i eksploatacyjnych syste-
mów i urz¹dzeñ melioracyjnych m.in. wielkoœci osiadania torfowisk, rozstaw urz¹dzeñ
w nawodnieniach podsi¹kowych, parametrów hydraulicznych w nawodnieniach
zalewowych, stokowych i kroplowych. Powszechnie nadal s¹ stosowane w biurach
projektowych opracowane przez prof. J. Ostro³êckiego m.in. metody obliczania
parowania terenowego i zapotrzebowania wody do nawodnieñ roœlin uprawnych,
w szczególnoœci u¿ytków zielonych.

Wyniki badañ opublikowa³ w 65 pracach naukowych, 30 artyku³ach naukowo-
technicznych. Opracowa³ 2 skrypty i 3 podrêczniki. Szczególnie cenne by³y pozycje
ksi¹¿kowe. Wymieniæ tu nale¿y przede wszystkim trzykrotnie wydawany (1957,
1960, 1964) podrêcznik „Wstêp do melioracji” przedstawiaj¹cy stan wiedzy z zakresu
obiegu wody, energii i materii, zu¿ycia wody przez roœliny i regulowania bilansu
wodnego w zlewniach rzecznych. Istotnym skryptem s³u¿¹cym zarówno dydaktyce
jak i praktyce by³ skrypt „Odwodnienia w melioracjach u¿ytków zielonych”, w którym
przedstawiono przyczyny nadmiernego dla produkcji roœlinnej uwilgotnienia gleb,
zasady projektowania systemów melioracyjnych oraz wzory niezbêdne do wymiaro-
wania urz¹dzeñ melioracyjnych. Niezwykle cenny i ci¹gle aktualny jest wydany
w 1973 roku podrêcznik „Podstawy melioracji nawadniaj¹cych”. Przedstawiono
w nim w ujêciu syntetycznym podstawowe i szczegó³owe urz¹dzenia w systemach
nawadniaj¹cych, metody obliczeñ hydraulicznych i eksploatacyjnych urz¹dzeñ na-
wadniaj¹cych oraz opis procesów w œrodowisku glebowo-wodnym inicjowanych
przez nawodnienia.

Poza prac¹ badawcz¹ i dydaktyczn¹ prof. J. Ostromêcki dzia³a³ w wielu krajo-
wych i zagranicznych towarzystwach oraz radach naukowych. Szczególnie du¿e
znaczenie mia³a dzia³alnoœæ prof. J. Ostromêckiego jako przewodnicz¹cego Komitetu
Melioracji, £¹karstwa, Torfoznawstwa przy Wydziale V PAN. By³y w nim kszta³to-
wane m.in. pogl¹dy dotycz¹ce wp³ywu melioracji na œrodowisko przyrodnicze,
zasoby wodne i glebowe, a tak¿e weryfikowane by³y zasady i metody melioracji
torfowisk w aspekcie ochrony œrodowiska. Materia³y z tej dzia³alnoœci by³y dobrze
udokumentowane w serii wydawnictw PAN i IMUZ, w których prof. J. Ostromêcki
przez wiele lat pe³ni³ funkcje przewodnicz¹cego komitetu redakcyjnego dbaj¹c o ich
wysoki poziom merytoryczny i redakcyjny.
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Wyrazem uznania dla wielkich osi¹gniêæ badawczych, dydaktycznych i organi-
zacyjnych prof. dr hab. Jerzego Ostromêckiego by³o nadanie Mu w 1986 roku przez
spo³ecznoœæ akademick¹ SGGW zaszczytnego tytu³u doktora honoris causa.
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