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A N N A  JÓZEFACIUK  

SYMPOZJUM EROZYJNE

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

W dniach 12— 14 września 1984 roku odbyło się w Instytucie Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Ogólnopolskie Sympozjum N auko
we pod hasłem „Melioracje przeciwerozyjne podstawą racjonalnego użytko
wania terenów wyżynnych” . Sympozjum zorganizowane zostało przez Zespół 
Erozji Gleb PTG, Oddział Puławski PTG oraz Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa. Roboczy komitet organizacyjny sprawowała Pracownia 
Erozji Gleb Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów IUNG . Przy 
organizowaniu konferencji terenowej pomagały: Wojewódzki Zarząd Geodezji 
i Gospodarki Ziemią w Tarnobrzegu, Dyrekcja i Kierownictwo Państwo
wego Gospodarstwa Sadowniczego Żułów-Olszanka oraz Katedra Melioracji 
i Budownictwa Rolniczego AR w Lublinie.

W Sympozjum uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących Polskie 
Towarzystwo Gleboznawcze, wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, 
władze administracyjne resortowe i y terenowe, biura projektowe i przed
siębiorstwa wykonawcze.

Otwarcia Sympozjum dokonał prof, dr hab. Z. Gonet, wicedyrektor 
IU N G , który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę ochrony gleb przed 
erozją w całokształcie intensyfikacji rolnictwa terenów wyżynnych.

Obradom plenarnym przewodniczył prof. d f  hab. L. Królikowski, prezes 
Zarządu Głównego PTG, oraz prof, dr hab. W. Niewiadomski, prof, dr hab. 
Z. M azur i prof. dr hab. C. Józefaciuk.

W części plenarnej przedstawiono 6 referatów, drukowanych poniżej.
Ponadto przedstawiono około 20 posterów obejmujących głównie następu

jące zagadnienia: występowanie erozji w określonych warunkach przyrod
niczych i uprawowych, zmiany niektórych warunków naturalnych pod wpływem 
zabiegów przeciwerozyjnych, specyfikę dróg rolniczych w terenach erodo- 
wanych, zasady i metody melioracji przeciwerozyjnych oraz inne.

W następnych dwóch dniach Sympozjum odbyła się konferencja terenowa, 
stanowiąca uzupełnienie obrad plenarnych. Trasa pierwszego dnia konferencji 
przebiegała zachodnią częścią Wyżyny Lubelskiej i wschodnią częścią Wyżyny 
Opatowskiej (Puławy, Kazimierz Dolny, Opole Lubelskie, Annopol, Sando-
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mierz. Kraśnik, Lublin), a drugiego dnia - — centralną częścią Wyżyny 
Lubelskiej (Lublin. Piaski. Krasnystaw, Olszanka).

Pierwszy punkt dyskusyjny na trasie konferencji terenowej znajdował 
się w Kazimierzu Dolnym: zlewni rzeki Grodarz. na Płaskowyżu Nałę
czowskim. Pokazano w nim charakterystyczne wąwozy lessowe i prze
dyskutowano możliwości przeciwdziałania dalszemu ich rozwojowi oraz 
przedstawiono program przeciwerozyjnego zagospodarowania zlewni Gro- 
darza, z uwzględnieniem ochrony miasta Kazimierza przed skutkami erozji. 
Program ten został opracowany w IUNG pod kierunkiem prof, dra hab. 
C. Józefaciuka.

Drugi punkt dyskusyjny był zlokalizowany w miejscowości Linów koło 
Annopola, położonej w pobliżu północno-wschodniej krawędzi Wyżyny 
Opatowskiej, na pograniczu z Niziną Sandomierską. Przedstawiono w nim 
system melioracji przeciwerozyjnych na gruntach 4 gospodarstw chłopskich, 
wdrożony w 1962 roku według projektu prof. С. Józefaciuka.

W trzecim punkcie dyskusyjnym, położonym na Wyżynie Opatowskiej, 
zapoznano się z pracami wdrożeniowymi dotyczącymi rekultywacji i zagospo
darowania wąwozu dolinowego o powierzchni 14 ha. w mieiscowości Prusy. 
Projekt techniczny został opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. 
С. Józefaciuka.

Czwarty punkt dyskusyjny znajdował się w obrębie miasta Sandomierza, 
gdzie przedstawiono sposób zabezpieczenia skarpy wschodniej przed osuwis
kami, zrealizowany według koncepcji Biura Projektów Budownictwa Komunal
nego w Kielcach.

Piąty punt dyskusyjny stanowiły wąwozy we wsi Opoka Duża, rozcina
jące zbpcze doliny rzeki Sanny, na południowej krawędzi Wzniesienia 
Urzędowskiego. Wąwozy te w latach 1962 —1964 zostały utrwalone zabudową 
techniczno-biologiczną. Projekt techniczny umocnień opracowało Biuro 
Studiów i Projektów Wodno-Melioracyjnych w Lublinie według koncepcji 
prof. S. Ziemnickiego przy współudziale prof. Z. Mazura.

Szósty i zarazem ostatni punkt dyskusyjny stanowiły grunty Państwo-’ 
wego Gospodarstwa Sadowniczego Olszanka, leżące w środkowej części 
Działów Grabowieckich. najwyżej wyniesionego obszaru Wyżyny Lubelskiej. 
W latach 1976— 1978 zagospodarowano tam 7 wąwozów, U wymoków 
sufozyjnych i założono sad przeciwerozyjny (140 ha) według projektu 
opracowanego pod kierunkiem prof. С. Józefaciuka na zlecenie i z inicjaty
wy mgr. A. Cierniaka, ówczesnego dyrektora Kom binatu Ogrodniczego 
..Leonów".

Zakończenie Sympozjum nastąpiło w Olszance.
W wyniku obrad plenarnych, konferencji terenowej i dyskusji uchwalono 

następujące wnioski:
— Wnosi się o powołanie w planach naukowych na lata 1986— 1990 

problemu międzyresortowego „Kompleksowe melioracje przeciwerozyjne
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terenów użytkowanych rolniczo” . W problemie tym należałoby powołać 
dwa podproblemy. Jeden „Agrotechnika i fitomelioracja terenów erodo- 
wanych”, a drugi „Optymalne zagospodarowanie rolniczej przestrzeni pro
dukcyjnej zagrożonej erozją” .

— W rolniczo-leśnych badaniach erozyjnych część doświadczalna nie może 
pomijać żadnego z trzech ogniw metodycznych, zatem mikro-, mezo- 
i makroskali.

— Należy zintensyfikować studia nad opracowaniem schematu klasyfi
kacyjnego, unifikacji i nomenklatury pojęć z zakresu erozji gleb. Brak tego 
rodzaju opracowań wpływa niekorzystnie na rozwój tej dyscypliny nauki 
i w poważnym stopniu ogranicza jej popularyzację.

— W celu racjonalnej konstrukcji prac badawczo-rozwojowych wskazane 
jest całościowe rozpoznanie i ocena czynników warunkujących występowanie 
i nasilanie zjawisk erozyjnych w różnych regionach kraju oraz opracowanie 
mapy „Erozyjna degradacja ziemi” w skalach szczegółowych, dla obszarów 
silnie zagrożonych, i przeglądowej (1:500000) dla całej Polski. M apa ta 
powinna uwzględniać wszystkie formy występowania erozji i potrzeby wszyst
kich działów gospodarki, zwłaszcza regionalnego planowania przestrzennego.

— W krajowych badaniach erozyjnych, daleko zaawansowanych w pra
cach rozpoznawczych, zdecydowanie większy wysiłek skoncentrować na tema
tyce zwalczania erozji.

— Opracowane programy kompleksowego zagospodarowania rolniczych 
zlewni erodowanych: Opatówki na Wyżynie Sandomierskiej, Bystrej na 
Płaskowyżu Nałęczowskim, Stobnicy na Pogórzu Dynowskim, Wierchomli 
Wielkiej w Beskidzie Sądeckim, gminy Pilica w woj. katowickim, Psiny 
i Troi na Płaskowyżu Głubczyckim, stanowią wzorce do sporządzania 
dokumentacji projektowej. Ze względu na wagę zagadnienia uważa się za 
celowe przystąpienie do realizacji tych programów. Studia rozpoznawcze, 
z uwagi na wyjątkową złożoność kompleksowego rewaloryzowania zlewni, 
powinny być podbudowane przekonującą dokumentacją liczbową, aby 
eliminować przypadkowość w pracach wdrożeniowych.

— Należy rozszerzyć prace badawczo-wdrożeniowe nad opracowaniem 
systemów gospodarczych i sposobów melioracji przeciwerozyjnych dla gospo
darstw wielkoobszarowych i traktować je jako jeden z elementów prac 
urządzeniowo-rolnych.

— Uważa się za wskazane utworzenie bazy do kompleksowych badań 
wpływu różnych typów zadrzewień przeciwerozyjnych na uprawy rolnicze* 
w różnych warunkach fizjograficznych, a więc obiekty doświadczalne, naj
lepiej całe zlewnie hydrograficzne, w których preferowane byłyby zabiegi 
fitomelioracyjne.

— Postuluje się opracowanie i wprowadzenie do przepisów o klasyfi
kacji gruntów oraz o gospodarce leśnej zasad określania gruntów do zalesień 
i zadrzewień na terenach erodowanych.
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— Z uwagi na konieczność racjonalnego kształtowania obiegu wodnego 
w terenach erodowanych należy: zintensyfikować badania nad rozpoznaniem 
erozji rzecznej, wprowadzić do tematyki melioracji wodnych tematykę zagos
podarowania pomelioracyjnego terenów erodowanych, uzupełnić programy 
inwestycji w zakresie melioracji wodnych, zwłaszcza szczegółowych, progra
mami melioracji przeciwerozyjnych, wydzielać melioracje przeciwerozyjne 
w rocznych planach zadań melioracyjnych, wzmóc działanie w celu odbudo
wania tzw. małej retencji w terenach wyżynnych.

— Należy zwracać większą uwagę na uwzględnianie zabiegów przeci- 
erozyjnych w pracach rekultywacyjnych nieużytków poprzemysłowych (hałdy, 
zwałowiska, wyrobiska i inne), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

— Zagrożenie intensywną erozją wietrzną około 10% obszaru kraju 
oraz prognoza jej nasilania się wymaga szerszego rozwinięcia badań w tej 
dziedzinie oraz nad metodami jej przeciwdziałania.

— Za niezbędne i pilne uważa się opracowanie metod oceny efektywności 
zabiegów przeciwerozyjnych.

—Ç)o podstawowych przyczyn słabego postępu prac wdrożeniowych 
w zakresie ochrony gleb przed erozją należą: nie uwzględnianie proble
mów przeciwdziałania erozji w planach przestrzennego zagospodarowania 
(gmin, województw, regionów), brak wyspecjalizowanych zespołów projek
towych i wykonawczych, a także brak odpowiednich normatywów. Dlatego 
postuluje się podejmowanie różnych form szkolenia, opracowywanie wytycz
nych i instrukcji oraz realizację obiektów modelowych na gruncie.

А. Ю ЗЕФАЦЮ К

И Н Ф О РМ АЦ И Я ОБ ОБЩ ЕПОЛЬСКОМ  СИ М ПО ЗИ УМ Е ПО ТЕМЕ  
„П РО ТИ ВОЭРОЗИО Н НЫ Е М ЕЛИ О РАЦИ И  КАК ОСНОВА РАЦ И О Н АЛ ЬН О ГО  

И СП ОЛЬЗО ВАНИ Я ПЛОЩ АДЕЙ НА ВОЗВЫ Ш ЕННОСТЯХ”

Институт агротехники, удобрения и почвоведения в Пулавах 

Р е з ю м е

Симпозиум состоялось с 12 по 14 сентября 1984 г, в Институте агротехники, 
удобрения и почвеоведения в Пулавах. Он был организован секцией эрозии Польского 
общества почвоведов, Отдела в Пулавах, и Институтом агротехники, удобрения и почво
ведения в Пулавах.

В Симпозиуме участвовало свыше 100 человек, представителей Польского общества 
почвоведов, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, органов 
государственной администрации и выполняющих предприятий.

В официальной части Симпозиума взял слово заместитель директора Института 
агротехники, удобрения и почвоведения, проф. д-р 3. Гонет, который подчеркнул зна
чение противодейсгвования эрозии почв в совокупности мероприятий по интенсификации 
сельского хозяйства на возвышенностях.
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В части предназначенной для представления докладов, которой председательствовали  
президент Главного управления Польского общества почвоведов, проф. д-р JI. Крули- 
ковски, а также проф. д-р В. Невядомски и проф. д-р 3. Мазур, было зачитано шесть 
общ их докладов и представлено около 20 постеров.

В ходе 2 -дневной территориальной конференции участники Симпозиума ознакомились 
с проблемами эрозии и с противоэрозионными мелиорациями на площадах Люблинской  
и Сандомерской возвышенностей.

В заключительной части Симпозиума под председательством проф. д-ра Ч. Ю зефацюка 
был формулирован ряд заключений касающихся работ по изучению и внедрению  
проблем охраны почв против эрозии.

A. JÓZEFACIUK

IN FO R M A TIO N  ON ALL-POLISH SCIENTIFIC SYM PO SIUM  
U N D E R  THE MOTTO “AN TIERO SIO N RECLAM ATIO NS AS 

A BASIS OF RATIO NAL UTILIZATIO N OF U P L A N D  A R E A S”

Institute o f Soil Science and Cultivation of Plants at Puławy 

S u m m a ry

The Symposium was held in September 12— 14, 1984 at the Institute o f Soil Science 
and Cultivation of Plants at Puławy. It was organized by the Working Group on 
Erosion, Polish Soil ' Science Society, Branch Division of Puławy and the Institute of 
Soil Science and Cultivation of Plants at Puławy.

Over 100 people representative o f the Polish Society, academic schools, research 
institutes, state administration organs, designing offices and executive enterprises attended 
the Symposium.

In an official part Prof. Dr. Z. Gonet, deputy director of the Institute took the 
floor. He emphasized the importance of soil erosion counteracting measures within the 
entitety o f agriculture intensification measures on .uplands.

In the paper presentation part held under the chairmanship o f Prof. Dr. L. Królikowski, 
President o f Polish Soil Science Society, Prof. Dr. W. Niewiadom ski and Prof. Dr. Z. Mazur 
six general papers and about twenty posters were presented.

During the 2-day outdoor conference the Symposium participants were made acquainted 
with the erosion problems and antierosion reclamations on the Lublin and Sandomierz 
uplands.

In the final part of the Symposium under the chairmanship of Assoc. Prof. Dr. C. Józe- 
faciuk, a number of conclusions regarding research and extension works in the field of the 
soil protection against erosion were formulated.

Doc. dr hab. Anna Józefaciuk 
Osada Pałacowa-JUNG 
24-100 Puławy




