
Wytyczne planowania

w dziedzinie wodnomeiioracyjnej na trzech lecie 1945-1947*

Funkiami wyjęcia plonowania gospodarczego, a w jego rozmi
nięciu planowanie przestrzennego są:

a) potrzeby obrony kraju,

b) potrzeby rozwojowe i możliwości produkcyjne, 

c j potrzeby kon~uiapcyjne .

Przesłanko pi er* oz yi obrony kroju, w zakresie prac wodnone- 

iioracyjnych jaw  czynnik bezpośredni nie ma w chwili obecnej od

rębnego jasnego wyrazu, pośrednio zaś pokrywa się z pkt. b i c.
/

Przed wojną przesłanki obrony kra^u nie były czynnikiem konstruk

cyjnym w melioracjach, a raczej hamującym ich rozwój, zwłaszcza 

na wschodzie; dziś wobec zmiany granic wschodnich i te względy 

odpadły,

».arunkujące drugą grupę przesłanek potrzeby rozwojowe i ich

przewidywane dynamika s* w chwili obecnej opracowywane w innych
/

komórkach planowania i będą mogły zaważyć n* progresie r***1 

nym dopiero po upływie czasu, niezbędnego dla zinwentaryzowania 

stanu posiadania oraz opracowania nowej sytuacji jaką przyniosła 

^olsce zmiana granic.

Trzecia grupo przesłanek, potrzeby konsumpcyjne, decydujące 

o minimalnym programie aeiioracy jnym, rozpatrywać n*»>żj z jednej 

otrony w świetle katastrofalnego ubytku ludności niazczonpj świa

domie prze* wroga, z drugiej i  świetle ogołacani* Polski * rezerw 

żywnościowych i inwentarza oraz niewątpliwego groźnego obniżenia 

plonów z ha uprawnej ziemi wskutek warunków powojennych.



Możność podciągnięcia doraźnego produkcji ro ln e j, choćby 

tylko do poziomu przedwojennego, uzależniona jest przede wszyst

kim od odbudowy stanu posiadanie rolnika, a więc zeopr-tr-enie go 

w s iłę  pociągową, inwentarz ży wy i martwy, sztuczne nawozy 1 

dobre ziarno, od odbudowy budynków gospodarskich.

Osiągnięcie wzrostu produkcji rolnej dzięki meliorecjom 

jest zjawiskiem długofalowym, wymagającym znacznych n<»kładów i 

czasu; melioracje rolne, zwłaszcza szczegółowe aą celowe tylko 

wtedy i tam, gdzie kultura rolna osiągnęła pewien poziom zapew

niający możność należytego wykorzystani'' m ellorac/j. nd*oćuienie
1

łaV, torfowisk, po którym nie następuje niezwłoczna tych łąk 

upr*wa, może nie tylko nie przynieść korzyści, lecz n-wet ne 

czas dłuższy obniżyć plony; wydrenowanie pól, których częćć 

wskutek br^ku inwentarza nie będzie wcale uprawiano lub choćby 

tylko zbyt późno n« wiosnę uprawiona, tri ja się z celem. Oweło- 

wenie błoni nad większymi ciekaifai dla ochrony gruntów przed 

zalewami i użytkowanie dalsze tych błoni jako pastwisk nie na 

celu, fco pozbawione namułćw ow«łow8ne pestwisk® obniżą swą wy

dajność, bo zamianą zalewanych pastwisk nadrzecznych na pola 

uprawne po owełoimniu jest celem owałowai.

"'dbudowa i rozbudowa r o ln ic ^ , skomplikowane dodatkowo 

przejściem z gospodarki folwarcznej na drobno-włościadską, wy

magać będzie kilka lat wysiłków, w kolejności 3wej idących jazd 

prz*d melioracjami podstawowymi i szczegółowymi. Ten okres odbu

dowy musi poprzedzać, ale i przygotować okres ekspansji proc 

melioracyjnych niezbędnych, gdy zechcemy podciągnąć plony Pol

ski ca łe j choćby do poziomu naszych województw zachodnich.



W tym pierwszym okresie muszą być przede wszystkim usunięte 

szkody wojenne, a więc zasypane rowy strzeleckie i pancerne, na

prawione uszkodzenia wałów, cieków, urządzeń mechanicznych (pom

pownie), ooiektów wodnych i t .p . ; muszą podlegać rew izji i napra

wie drenowanie, zwłaszcza pocięte rowami strzeleckimi oraz na te
renach cięższych walk.

Aby nie zniszczyć wielomilionowych wkładów w drenowanie 

terenów obecnie parcelowanych, należy przy projektowaniu nowych 

osied li dostosować je do istniejącego układu odwodnienie, ewent. 

same urządzenia odwadniające przeprojektować i przerobić, pamię

tając o tym, że drenowanie uszkodzone mechanicznie przy kopaniu 

fundamentów lub przez jcaauULnif&k* zarośnięcie korzeniami drzew 

nie tylko tra ci bw® wertości dodatnie, ale powołuje lokalne za- 

begnienie, wytwarzające stan gorszy, niż był przed drenowaniem.

Ten progrem renowacyjny nie może nasunąć wątpliwości, jest 

zrozumiały sam przez s ię . Założenia programu inwestycyjnego,choć

by b.okrojonego, muszą być wyjaśnione i uzasadnione.

Melioracje rolne składają się z trzech działów, «  meliora

c j i  podstawowych, półpodetatowych i szczegółowych. V o działu 

pierwszego należy wykonanie wałów nadrzecznych, chroniących tere

ny nadbrzeżne od szkodliwych zalewów, regulacją cieków niespław- 

nyoh, bez uregulowania których nie można ani ftju*£iucji< zmelio

rować doliny samych ciekfiw, ani uporządkować bocznych dopływów 

i  ich dolin .

M elioracje półpodstawowa obejmują odwodnianie pól ornych 

lub łąk rowami otwartymi, przy czym rzadka s ieć  rowów ma za za

danie odprowadzić wody obce spływające na dany obszar, lub też



usunąć wody zastające się na pozbawionych spadów partiach terenu; 

niezaeilane wodami powierzchniow tri wody gruntowe dod<5” szybko ob

niżają swe zwierciadła dzięki parowaniu i wsiąkaniu.

Areszcie melioracje szczegółowe obejmują prace, pozwalające 
na regulowanie wilgotności gleby równomiernie na dużych obszarach, 

a to dzięki gęstej s ieci drenów lub rowów otwartych, wpływających 

bezpośrednio na stan wód gruntowych.

Uważając wykonywanie w dużej skali inwestycyj melioracyjnych 

w najbliższym trzechletnim okresie za nieaktualne, można jednak 

ustalić kryteria dla wypadków wyjątkowych.

Jako takie kryteria uważać należy w zakresie robót podste- 

wowych:
1) niedopuszczenie do niszczenia wykonanych lub rozpoczę

tych i daleko posuniętych już prac;
2) uzupełnianie robót częściowo wykonanych do stanu zapew

niającego możliwie pełne ich wykorzystanie;

3) wykonywanie nowych robót w wypadkach ważnych i pilnych, 
związanych e potrzebami sanitarnymi lub zaistnieniem * okresie 

wojennym, lub powojennym nowych warunków, zwłaszcza uzasadniają
cych społeczną potrzebę wykonania oanai «?eiiO|-«cji poust»*o*t.j.

7j B u**3*unioo* wazy* uwtżeć n«rewy np. l j  wykończanie od

cinka regulowanego wlewu włącznie do jak ie jś  budowli sta łe j U to

pień, ja* i t . p . ), chroniącej ciek od dzikiej erozji w górę i za

mulania cieku; 2) wykonanie odwodnienia zawala już chronionego 

wałami, 3) przeprowadzanie regulacji cieku na terenie istn ie jące

go lub powstającego planowo nowego osiedla i t .p .

M elioracje półpodstawowe inicjowane były przez zaintereao-
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wanych lub z urzędu ne obszarach koBasowanych 1 parcelowanych; 

prowadzone były te prace przy pomocy szarwarku dostarczonego 
przez w ła śc ic ie li gruntów z prac korzystających.

Wszędzie zatym, gdzie istn ie ją  warunki gospodarcze, na uru

chomieni e robót szarwarkowych pozwalające, niezbędne roboty winny 

by<5 inicjowane i prowadzone.

Specjalną opieką otoczyć i  ew. pomoc finansową Państwa za

pewnić należy terenom objętym reformą rolną, 8by nie dopuścić do 

lokalnego obniżania wskutek nadmiernej wilgotności gleby, plonów 

pól i załamywania się słabych nowopowstających jednostek gospo

darczych.

t  m elioracji szczegółowych drenowania na zwięzłych glebach, 
jako z*bieg kosztowny a celowy przy już istniejącym dość wysokim 

poziomie kultury ro ln icze j, w pierwszym powojennym okresie czasu 

mają najmniej szans rozwoju. Tym nie mniej, ze wzplądu na koniecz

ną ciągłość w kształceniu personelu technicznego dla następnego 

okresu drenowania, nie powinno być zupełnie zaniechana; tam, 

gdzie w okresie okupacji sprowadzono dreny, które niszczeją bezu

żytecznie. należy materiał drenowy wykorzystać i drenowanie popro

wadzić dalej.
i

Również o.wskazanym jest poprowadzić szczegółowe m elioracje 

na obszarach oddanych dla szkół zawodowych rolniczych lub melio

racyjnych, dla ośrodków kultury rolnej, dla badań naukowych i t d . ,  

starając się organizować przy okazji wykonywania robót kursy 

praktyczne dla techników dozorców i układaczy drenarskich.
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Łączące się z poruszonym tematem zagadnienie kształcenia 

personelu technicznego na wszystkich szczeblach wymaga oddzielne

go omówienie, gdyż w melioracjach jest to zagadnienie niemal klu

czowe.

Areszcie okres przejściowy powojenny musi być wykorzystany 

dla następujących żadna:

a) zinwentaryzowanie stanu posiadania w zakreeie wykonanych 

już projektów i robót melioracyjnych podstawowych, półpod-

stawowych i szczegółowych oraz *

b) zinwentaryzowanie p)trzeb\^eko podstawa do racjonalnego 

planowania,

c ) opracowanie projektów

d) wznowienie i uporządkowanie ksiąg wodnych i spraw spółek 

wodnych,

e) wznowienie s ieci wodowskszowej i pomiarów przepływu na 

ciekach niespłnwnych ze specjalnym uwzględnieniem dorze- 
czy o ciekach już uregulowanych,

f )  stworzenie podstaw dla doświadczelnictwe melioracyjnego.

Frzy opracowaniu projektów melioracyj podstawowych zwrócić

należy uwagę, że najcelowszep technicznie i pod względem ekonomii 

s i ł  1 środków jest unikanie projektów i robót fragmentarycznych. 

T^żyć należy do objęcia projektem całego cieku uważanego za głów

ny wraz z jego bocznymi dopływami, tym saaym planem i ew.projektem 

obejmować należy uregulowanie stosunków wodnych w całej dolin ie 

cieku, a czasem i w całym dorzeczu. Ta metoda pracy pozwala n* 

wykorzystanie w pełni nadroższych robót przy uregulowaniu główne

go cieku, rozkładając ich koszt na duże, osiągające korzyści, 

obszary.
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Podobnyai przesłankami mo&Bn i należy się kierować przy nie- 
liorscjacb  półpodatawowych i azcaegćłowyeh, przy prowadzaniu któ

rych dążyć należy io  wykorzystania wspólnego kosztownego odpływu 

oraz brać pod usagQ dodatnie cechy grupowego organizowani?* robót 

wykonawczych.
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