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Wstêp

Obszary wiejskie obejmuj¹ce tereny rolne, leœne oraz znajduj¹ce siê na nich
jednostki osadnicze maj¹ fundamentalne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego
pañstwa pe³ni¹c, oprócz funkcji produkcyjnej (m.in. ¿ywnoœæ, produkty drzewne),
tak¿e funkcje kulturowe, ekologiczne, krajobrazowe i spo³eczne (agroturystyka,
rekreacja). Niezmiernie wa¿nym czynnikiem determinuj¹cym znaczenie i rozwój
funkcji obszarów wiejskich s¹ zasoby wodne. Od iloœci i jakoœci zasobów wodnych
zale¿y zdrowie ludnoœci (poprzez dostêp do czystej wody), bezpieczeñstwo ludnoœci
na obszarach zagro¿onych powodzi¹, rozwój gospodarczy, w tym poziom produkcji
roœlinnej i zwierzêcej, stan œrodowiska przyrodniczego, a tak¿e rozwój pozaproduk-
cyjnych funkcji obszarów wiejskich [3, 26, 30]. Zagadnienia wodne nie stanowi¹
wyizolowanego i oddzielnego problemu w planach rozwoju obszarów wiejskich [29],
lecz s¹ w œcis³ym zwi¹zku ze wszystkimi czynnikami gospodarczymi, przyrodni-
czymi i spo³ecznymi, w czêœci kszta³towanymi przez samorz¹dy lokalne.

Problematyka gospodarowania wod¹ na obszarach wiejskich obejmuje du¿y za-
kres dzia³alnoœci – od planistycznej i organizacyjnej poprzez projektow¹ i inwesty-
cyjn¹ do dzia³añ eksploatacyjnych i modernizacyjnych. Praktycznie jednak sprowa-
dza siê do przedsiêwziêæ, których celem jest:
� kszta³towanie zasobów wodnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z uwzglêd-

nieniem ich iloœci i jakoœci;
� przystosowanie obszarów do intensywnej produkcji rolniczej;
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� ochrona zasobów wodnych w skali gospodarstwa (œcieki, odchody zwierzêce)
oraz w skali jednostki terytorialnej (wieœ, gmina).

Aktualne warunki spo³eczno-gospodarcze w Polsce wymagaj¹ nowego spojrze-
nia na czynnik wodny w zagospodarowaniu i rozwoju obszarów wiejskich. Przede
wszystkim gospodarki wodnej nie nale¿y rozpatrywaæ w oderwaniu od planów prze-
strzennego urz¹dzania i zagospodarowania siedlisk wystêpuj¹cych na terenach wiej-
skich [40]. Przedsiêwziêcia chroni¹ce i kszta³tuj¹ce w sposób kompleksowy zasoby
biotyczne oraz zasoby wodne zlewni powinny byæ uwzglêdniane w planach zagospo-
darowania przestrzennego, które – obejmuj¹c rolnicz¹ przestrzeñ produkcyjn¹, tereny
osadnicze wraz z ich techniczn¹ infrastruktur¹, a tak¿e obszary zdegradowane i obsza-
ry podlegaj¹ce ochronie, w tym biotopy wodne – s³u¿¹ integracji ³adu przestrzennego
i ³adu œrodowiskowego. Uwarunkowania wodne w procedurze planistycznej nale¿y
uwzglêdniaæ ju¿ na etapie wyboru przeznaczenia terenu, czyli na etapie wyboru
funkcji terenu i ustalania zasad zagospodarowania. Dotychczas s¹ one brane pod
uwagê jedynie przy wyborze funkcji terenu, na przyk³ad sposób u¿ytkowania obsza-
rów przyleg³ych do zbiorników wodnych najczêœciej pozostawia siê do decyzji w³aœ-
ciciela gruntu. Oznacza to, ¿e w³aœciciel mo¿e przeznaczyæ teren s¹siaduj¹cy ze zbior-
nikiem do u¿ytkowania jako grunty orne, co mo¿e wskutek zjawisk erozyjnych
pogorszyæ jakoœæ wód w zbiorniku. Planowanie przestrzenne na terenach przylega-
j¹cych do planowanych obiektów wodnych powinno obejmowaæ wiêc tak¿e etap
wyboru sposobu zagospodarowania [10]. Wszystkie przedsiêwziêcia zwi¹zane z go-
spodark¹ wodn¹ powinny tak¿e uwzglêdniaæ doœwiadczenia uzyskane ze zrealizo-
wanych inwestycji. Ponadto do najbardziej istotnych wspó³czesnych wyzwañ gospo-
darowania wod¹ w obszarach wiejskich nale¿y zaliczyæ koniecznoœæ spe³niania wy-
magañ œrodowiskowych Unii Europejskiej, wdra¿anie polityki zrównowa¿onego roz-
woju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i re-
gionalnej strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Regionu Ba³tyckiego, a tak¿e konie-
cznoœæ przystosowania produkcji roœlinnej i zwierzêcej do zmian klimatu [1, 5, 20].

Urz¹dzenia melioracyjne

Nieracjonalne, a czasem nadmierne wykorzystanie zasobów przyrody, w tym
równie¿ zasobów wodnych, umo¿liwi³o rozwój cywilizacyjny i gospodarczy cz³o-
wieka, ale spowodowa³o te¿ niekorzystne zmiany w œrodowisku. Przyspieszenie
obiegu wody i transportu materii w zlewni nie tylko zmiani³o struktury bilansu
wodnego, lecz sta³o siê g³ówn¹ przyczyn¹ zwiêkszenia ³adunków zwi¹zków biogen-
nych wynoszonych do rzek z obszarów u¿ytkowanych rolniczo [17, 24]. Przyspie-
szenie obiegu wody mo¿e niekiedy wywieraæ wiêkszy wp³yw na zanieczyszczenie
wód powierzchniowych ni¿ zwiêkszone nawo¿enie [27, 28]. Zdaniem Ilnickiego [12]
zagro¿enie dla œrodowiska zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹ rolnictwa stanowi³y w prze-
sz³oœci nastêpuj¹ce dzia³ania:
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� d¹¿noœæ do odwodnienia wszystkich zag³êbieñ (oczek wodnych, lokalnych tere-
nów podmok³ych o niewielkich powierzchniach) i zwi¹zane z tym przeg³êbienie
sieci rowów i zbieraczy;

� przesuszenie smu¿nych ³¹k w w¹skich dolinkach zbyt g³êbokimi rowami, co
umo¿liwia³o ich zamianê na grunty orne i powodowa³o likwidacjê cennych
obszarów buforowych stanowi¹cych barierê biogeochemiczn¹;

� usuwanie naturalnych b¹dŸ sztucznych tarasów, ¿ywop³otów, zadrzewieñ i zadar-
nionych miedz, a tak¿e „porz¹dkowania przestrzeni produkcyjnej rolnictwa” dla
potrzeb rolnictwa intensywnego (m.in. poprzez budowê deszczowni wielko-
obszarowych), czego skutkiem by³o zubo¿enie krajobrazu i erozja zboczy.

Upowszechniana w przesz³oœci m.in. przez Somorowskiego [42], a tak¿e bardziej
wspó³czeœnie przez Rajdê [40], koncepcja melioracji œrodowiskowych, których ce-
lem jest kompleksowe urz¹dzanie rolniczej i wiejskiej przestrzeni produkcyjnej
o wielofunkcyjnym charakterze, nawi¹zywa³a do obecnie obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ
prawnych dotycz¹cych rozwoju wsi i rolnictwa. Nieco inaczej widzia³ miejsce
melioracji w kszta³towaniu obiegu wody, sk³adników pokarmowych i energii w czasie
i przestrzeni Marcilonek [24] stwierdzaj¹c, ¿e „wspó³czesne melioracje maj¹ na celu
wprowadzenie po¿¹danych zmian w ekosystemach rolniczych, leœnych i wodnych,
które umo¿liwiaj¹ wzrost ich produktywnoœci i zapewniaj¹ ekonomiczn¹ efektyw-
noœæ gospodarowania zasobami przyrody”. W praktyce takie melioracje powinny
polegaæ na wzbogacaniu krajobrazu obszarów rolniczych przez szerokie wprowadze-
nie stref ekotonowych miêdzy ró¿nymi komponentami krajobrazu (np. miêdzy lasami
i polami uprawnymi) przy zachowaniu lub odtworzeniu œródpolnych zadrzewieñ,
w¹wozów, nierównoœci terenowych, oczek wodnych, stawów. Ma to na celu zwiêksze-
nie zdolnoœci retencyjnych zlewni, a wiêc zahamowanie obni¿ania siê przep³ywów
ni¿ówkowych i degradacji cieków. Wdra¿anie tych koncepcji nie jest mo¿liwe bez
powa¿nych ingerencji w dotychczasowy sposób urz¹dzania i u¿ytkowania obszarów
rolniczych [7]. Podstaw¹ wszelkich przedsiêwziêæ powinny byæ zasady rozwoju
zrównowa¿onego. Oznacza to w praktyce koniecznoœæ opracowania dla ka¿dej
zlewni planu zagospodarowania przestrzennego opartego na koncepcji naukowo
uzasadnionych dzia³añ, które okreœla³yby najw³aœciwsze kierunki przestrzennego
urz¹dzenia terenów rolniczych zlewni w aspekcie iloœciowej i jakoœciowej ochrony
wód oraz mo¿liwoœci poprawy istniej¹cego stanu œrodowiska i zasobów wodnych.

Od pocz¹tku lat 80. ubieg³ego stulecia nast¹pi³ spadek zainteresowania meliora-
cjami wodnymi zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak równie¿ w zakresie
utrzymania i eksploatacji istniej¹cych urz¹dzeñ. Nak³ady ze œrodków publicznych nie
s¹ wystarczaj¹ce nawet na bie¿¹ce remonty i utrzymanie urz¹dzeñ podstawowych.
Jedynie zdarzaj¹ce siê nadmierne opady powoduj¹ce powodzie i lokalne podtopienia
przyczyniaj¹ siê do krótkiego zainteresowania niedro¿nymi urz¹dzeniami. W ostat-
nich kilku latach nast¹pi³o szczególnie du¿e zmniejszenie powierzchni nawodnieñ na
u¿ytkach zielonych. Jedn¹ z przyczyn takiej sytuacji jest ekstensyfikacja ³¹karstwa
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w skali kraju, spowodowana przede wszystkim koncentracj¹ i specjalizacj¹ gospo-
darstw w produkcji mleka, w których siano nie jest ju¿ podstawow¹ pasz¹, a jedynie
jednym z komponentów. Jednoczeœnie wdra¿ane programy rolnoœrodowiskowe,
maj¹ce na celu ochronê przyrody o¿ywionej na u¿ytkach zielonych s¹ w sensie
gospodarczym dop³atami obszarowymi premiuj¹cymi dalsz¹ ekstensyfikacjê pro-
dukcji ³¹karskiej [9]. Przy takim podejœciu nawodnienie, jako czynnik intensyfikuj¹cy
produkcjê, staje siê czynnoœci¹ zbêdn¹ [22].

Zmiana sposobu u¿ytkowania gruntów rolnych ma istotny wp³yw na kszta³to-
wanie zasobów wodnych. Zwiêkszenie np. powierzchni upraw energetycznych mo¿e
spowodowaæ znacz¹ce zagro¿enie dla œrodowiska, a przede wszystkim ograniczenie
zasobów wodnych w glebie, zmniejszaj¹c zasilanie wód gruntowych i powierzchnio-
wych [8]. Oddzia³ywanie roœlin energetycznych na bilans wodny gleb jest wiêksze ni¿
trwa³ych u¿ytków zielonych, czy te¿ zbó¿. Badania potrzeb wodnych wierzby wyka-
za³y, ¿e wskutek wysokiej intercepcji nastêpuje zmniejszenie zasilania wód grunto-
wych. Dlatego na obszarach o œrednim rocznym opadzie poni¿ej 600 mm nie jest
zalecana uprawa roœlin energetycznych krótkich rotacji (wierzba, topola) i traw
energetycznych [4]. W tej sytuacji powinien zostaæ opracowany krajowy program
wprowadzania upraw roœlin energetycznych z uwzglêdnieniem uwarunkowañ glebo-
wo-wilgotnoœciowych, bilansu wodnego zlewni, niezbêdnych modernizacji lub no-
wych inwestycji melioracyjnych [23].

W³aœciwa eksploatacja systemów melioracyjnych pozwala wykorzystaæ je do
zwiêkszenia retencji powierzchniowej i podziemnej, rolniczego wykorzystania czêœci
sp³ywaj¹cych zanieczyszczeñ lub zatrzymania ich w glebie i póŸniejszego wyko-
rzystania przez roœliny. Wysoka efektywnoœæ wody zu¿ywanej do nawodnieñ rolni-
czych, du¿y odzysk wody ze œcieków wykorzystywanych do nawodnieñ poprzez
oczyszczaj¹ce dzia³anie gleby i œrodowiska roœlinnego sprawiaj¹, ¿e przy technicznie
i ekologicznie sprawnej i poprawnej eksploatacji dobrze zaprojektowanych syste-
mów melioracyjnych powinny one odgrywaæ po¿yteczn¹ rolê nie tylko w produkcji
rolniczej, ale równie¿ w ochronie œrodowiska i zasobów wodnych. Z drugiej strony
elementy systemów melioracyjnych (kana³y, rowy, dreny, zbiorniki) mog¹ stwarzaæ
zagro¿enie dla œrodowiska, gdy¿ przechwytuj¹ i dostarczaj¹ do rzek sp³ywy po-
wierzchniowe z pól, dróg, niekiedy œcieki komunalne, a tak¿e odpady oraz materia³
erodowany [7]. Melioracje gruntów ornych po³o¿onych przewa¿nie na obszarach
wododzia³owych (wysoczyznach) powoduj¹ znacznie mniej zagro¿eñ ni¿ melioracje
dolin rzecznych. Naruszenie stosunków wodnych jest znacznie mniejsze i ma ograni-
czony zasiêg, poniewa¿ podziemne ruroci¹gi drenarskie odprowadzaj¹ nadmiar wody
jedynie w okresie wiosennym i po wiêkszych opadach. Sieæ drenarska nie wywiera
istotnego wp³ywu na poziom wód gruntowych, poniewa¿ na wododzia³ach poziom
ten znajduje siê na g³êbokoœci kilku metrów.

Wyrazem wzrastaj¹cego zrozumienia potrzeby wdro¿enia idei „melioracji przy-
jaznych œrodowisku” by³a propozycja Ilnickiego wprowadzenia „studium krajobra-
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zowego”, które mia³o zapewniæ ochronê najcenniejszych elementów krajobrazowych
na terenach o szczególnych wartoœciach przyrodniczych [11, 12]. Studium krajobra-
zowe poszerza³o zakres przedmelioracyjnych badañ przyrodniczych o inwentary-
zacje zadrzewieñ przywodnych i œródpolnych, charakterystykê oczek wodnych,
szczegó³owy opis wszystkich obiektów objêtych ochron¹ przyrody i uwzglêdnia³o
zamierzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niestety wraz
z drastycznym ograniczeniem inwestycji melioracyjnych studium krajobrazowe
wdra¿ano w kilku województwach tylko w latach dziewiêædziesi¹tych. Obecnie
podobne badania mog¹ byæ prowadzone w ramach powszechnej inwentaryzacji
przyrodniczej gmin dla obszarów i obiektów objêtych ochron¹ przyrody, cennych
przyrodniczo oraz w ramach studium ekofizjograficznego wykonywanego na po-
trzeby studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Niestety nie obejmuj¹ one szczegó³owej inwentaryzacji zadrzewieñ.

Ramowa Dyrektywa Wodna nie precyzuje roli gospodarki wodnej prowadzonej
na potrzeby rolnictwa, natomiast Prawo wodne doœæ precyzyjnie definiuje pojêcie
gospodarki wodnej w rolnictwie pod nazw¹ „melioracje wodne” [18]. W definicji
melioracji: „regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolnoœci produk-
cyjnej gleby” wyeksponowany jest cel gospodarczy zwi¹zany z kszta³towaniem
optymalnych warunków glebowo-wodnych dla dzia³alnoœci rolniczej przez: elimina-
cjê zalewów powierzchniowych, szybkie odprowadzenie wód pozimowych oraz
utrzymanie poziomu wód gruntowych dla odpowiedniego napowietrzenia [6, 13, 15,
16, 19, 32].

Inwestycje melioracyjne, jak wiele innych, mog¹ wywo³aæ konflikt ró¿nych
interesów publicznych. Z jednej pozytywne efekty przedsiêwziêæ melioracyjnych
maj¹cych na celu polepszenie zdolnoœci produkcyjnej gleby, u³atwienie jej uprawy
oraz ochronê u¿ytków rolnych przed powodziami uzyskuj¹ w³aœciciele gruntów,
jakkolwiek mo¿na je uznaæ za s³u¿¹ce tak¿e interesowi publicznemu. Jednoczeœnie
skutki tych przedsiêwziêæ nie powinny zagra¿aæ zachowaniu zró¿nicowanych bioce-
noz polnych i ³¹kowych [41]. W Prawie wodnym zwraca siê bowiem uwagê na
uwarunkowania przyrodnicze: „przy planowaniu, wykonywaniu oraz utrzymaniu
urz¹dzeñ melioracji wodnych, nale¿y kierowaæ siê potrzeb¹ zachowania zró¿ni-
cowanych biocenoz polowych i ³¹kowych” oraz „przy projektowaniu, wykonywaniu
oraz utrzymaniu urz¹dzeñ wodnych nale¿y kierowaæ siê zasad¹ zrównowa¿onego
rozwoju, a szczególnie zachowaniem dobrego stanu ekologicznego wód i charakte-
rystycznych dla nich biocenoz, potrzeb¹ zachowania istniej¹cej rzeŸby terenu oraz
biologicznych stosunków w œrodowisku wodnym i na obszarach zalewowych”.
Wynika z tego, ¿e podejmuj¹c inwestycje z zakresu melioracji lub te¿ ustalaj¹c zasady
eksploatacji systemu melioracyjnego zgodnie z polskim prawem, nale¿y mieæ na
uwadze nie tylko interes rolnictwa, który polega na polepszeniu zdolnoœci pro-
dukcyjnej gleby, ale tak¿e interes œrodowiska przyrodniczego, wyra¿ony potrzeb¹
zachowania zró¿nicowanych biocenoz polnych i ³¹kowych [11, 12, 24, 28]. Specyfika
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systemów melioracyjnych polega na tym, ¿e ich sprawnoœæ jest uzale¿niona od stanu
urz¹dzeñ zlokalizowanych na dzia³kach wielu w³aœcicieli. Dlatego Prawo wodne
zobowi¹zuje w³aœcicieli do w³aœciwego utrzymania urz¹dzeñ melioracji szczegó³o-
wych na ich gruncie i przewiduje mo¿liwoœci prawne do egzekwowania tego
obowi¹zku.

Zmiany klimatu, a gospodarowanie wod¹

Na podstawie analiz warunków wodnych dla potrzeb rolniczo-melioracyjnych
w Polsce Ostromêcki przedstawi³ w 1973 roku nastêpuj¹c¹ opiniê [34]: „W perspek-
tywie niezbyt odleg³ej, wobec ogólnego zwiêkszonego poboru wody na potrzeby
gospodarki narodowej oraz w zwi¹zku z dalsz¹ intensyfikacj¹ rolnictwa i meliora-
cjami osuszaj¹cymi (drenowanie), pog³êbi¹ siê dysproporcje okresowe w pozycjach
przychód – rozchód. W rezultacie przesuniemy siê niejako do strefy wyraŸnie deficy-
towej w pewnych okresach roku, a nawet mo¿e deficytowej w seriach kilkuletnich”.
Opinia Ostromêckiego by³a trafna, a wskutek wyraŸnego ocieplenia, jest coraz
bardziej aktualna, niezale¿nie od okresowo wystêpuj¹cych nadmiarów opadów.

Zmiany klimatu bêd¹ wywiera³y silny wp³yw na rolnictwo, jakkolwiek w œrodo-
wisku naukowym brak jest pewnoœci odnoœnie zakresu i kierunków tego oddzia³ywa-
nia. Przewa¿a pogl¹d, ¿e w skali ogólnej spodziewane globalne ocieplenie mo¿e
lokalnie wp³yn¹æ korzystnie na gospodarkê roln¹ zwiêkszaj¹c potencja³ produkcyjny
rolnictwa. Jednak¿e prognozy wskazuj¹, ¿e zmianom klimatu towarzyszyæ bêdzie
wzrost natê¿enia i czêstotliwoœci zjawisk ekstremalnych (silne przymrozki, upa³y,
gwa³towne ulewy, susze), które w istotny sposób zwiêksz¹ ryzyko produkcyjne
w rolnictwie [2, 19, 35, 37].

Obecnie w Polsce wystêpuje trend zmniejszania siê zasobów wodnych, a jedn¹
z najwa¿niejszych przyczyn tego zjawiska, oprócz dzia³alnoœci antropogenicznej, jest
podwy¿szanie siê temperatury powietrza. Prognozy zmian klimatycznych wskazuj¹
na koniecznoœæ opracowania nowej strategii dotycz¹cej przedsiêwziêæ ogranicza-
j¹cych skutki hydrologicznych zjawisk ekstremalnych (powodzie i susze) zarówno na
obszarach zurbanizowanych jak i niezurbanizowanych [21, 25, 36, 38]. Wa¿nym ele-
mentem takiej strategii powinno byæ uwzglêdnienie interakcji miêdzy gospodarowa-
niem wod¹ na obszarach zurbanizowanych i niezurbanizowanych, a przede wszyst-
kim zaproponowanie innowacyjnych rozwi¹zañ ³agodz¹cych skutki urbanizacji,
zmian w u¿ytkowaniu gruntów oraz zmian klimatycznych. Zdaniem Okruszko i Ki-
jañskiej [33] szanse na skuteczne przeciwdzia³anie zmianom klimatycznym w naj-
bli¿szych dziesiêcioleciach nale¿y uznaæ za niewielkie przede wszystkim z powodu
bezw³adnoœci systemu klimatycznego, a dzia³ania powinny byæ skierowane na
zmniejszanie dolegliwoœci zmian klimatu poprzez adaptacjê gospodarowania wod¹
do przysz³ych zmienionych warunków. Dzia³ania te mo¿na przeprowadziæ w trzech
zasadniczych obszarach: planowania i regulacji prawnych, dzia³aniach nietechnicz-
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nych i organizacyjnych oraz przedsiêwziêciach technicznych. Istotne znaczenie mog¹
mieæ przyjazne dla œrodowiska dzia³ania nietechniczne. Obecne wyzwanie polega
w mniejszym stopniu na pytaniu, jakie nale¿y podj¹æ dzia³ania nietechniczne
(odtwarzanie mokrade³, przywracanie po³¹czeñ pomiêdzy rzek¹ a terenem zalewo-
wym, przywracanie rzekom naturalnego (meandruj¹cego) biegu, regulowanie odp³y-
wu z systemów melioracyjnych, tworzenie i odtwarzanie oczek wodnych oraz œród-
polnych zadrzewieñ, a tak¿e ró¿norakie zabiegi fito- i agromelioracyjne), aby groma-
dziæ wodê w zlewni w okresach jej nadmiaru, wykorzystuj¹c naturalne cechy kraj-
obrazu, ale jak to uczyniæ kosztem jego niektórych funkcji produkcyjnych, zw³aszcza
rolniczych [33]. Œwiadczenie us³ug œrodowiskowych przez rolnictwo (m.in. magazy-
nowanie wody w systemach melioracyjnych) ogranicza trudnoœæ wyceny us³ug œro-
dowiskowych, a tak¿e trudnoœæ wyceny dodatkowych strat zwi¹zanych z ogranicza-
niem jego naturalnych funkcji, np. wskutek przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych w³aœci-
woœci infiltracyjne terenu.

Podjêcie dzia³añ adaptacyjnych w rolnictwie napotyka dwa podstawowe proble-
my: Ÿróde³ finansowania dzia³añ adaptacyjnych i uznania, ¿e zmiany klimatu spowo-
duj¹ realne straty w rolnictwie. Finansowanie dzia³añ adaptacyjnych w rolnictwie
przyniesie korzyœci przede wszystkim rolnikom, ale poœrednio s³u¿yæ bêdzie dobru
publicznemu poprzez ograniczenie wp³ywu na œrodowisko negatywnych zjawisk
zachodz¹cych w rolnictwie. W zwi¹zku z tym dzia³ania adaptacyjne powinny byæ
finansowane zarówno przez samych zainteresowanych, jak równie¿ ze œrodków
publicznych [14].

Wdra¿anie dyrektyw Unii Europejskiej

Koniecznoœæ spe³niania wymagañ œrodowiskowych Unii Europejskiej, wdra¿a-
nia polityki zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej i przyjêcie regionalnej strategii Zrównowa¿onego
Rozwoju Regionu Ba³tyckiego wymusi³y radykalne zmiany w podejœciu do gospoda-
rowania wod¹ w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zniknê³y sektorowe (niezale¿ne
od siebie) programy melioracji, mechanizacji, elektryfikacji na rzecz kompleksowe-
go rozwi¹zywania problemów obszarów poprzez unijny kompleksowy program
inwestowania na obszarach niezurbanizowanych w postaci Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Projekty z zakresu melioracji wodnych w ramach PROW s¹ realizo-
wane w ramach dzia³ania Poprawa i rozwijanie infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leœnictwa w schemacie Gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi. Projekty powinny dotyczyæ niemal wszystkich urz¹dzeñ wod-
nych, wymienionych w Prawie wodnym [31]. Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e obowi¹zuj¹ce
obecnie Prawo wodne nie sprzyja nale¿ytemu utrzymaniu urz¹dzeñ melioracji szcze-
gó³owych i ich ochrony przed przyspieszon¹ dekapitalizacj¹. Struktura w³asnoœci
gruntów sprawia, ¿e konserwacja urz¹dzeñ systemu melioracyjnego wymaga zorga-
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nizowanych dzia³añ akceptowanych przez wszystkich w³aœcicieli. Ze wzglêdu na
ró¿ny stopieñ zainteresowania, konieczne jest stworzenie podstaw i warunków do
skutecznego zarz¹dzania i egzekwowania obowi¹zków w zakresie eksploatacji i kon-
serwacji urz¹dzeñ. Na istotne znaczenie tego problemu wskazuje wartoœæ urz¹dzeñ
melioracyjnych. Koszty inwestycyjne urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych w Polsce
wed³ug poziomu cen 2007/2008 szacuje siê na 64 mld z³, w tym 54,4 mld ze œrodków
bud¿etowych. Istniej¹ce systemy melioracyjne na skutek u³omnoœci w systemie
zarz¹dzania i braku nale¿ytego dofinansowania od oko³o 1985 roku ulegaj¹ systema-
tycznej destrukcji technologicznej [44].

Innym wa¿nym problemem zwi¹zanym z inwestycjami s³u¿¹cymi racjonalnemu
gospodarowaniu wod¹ na obszarach wiejskich s¹ utrudnienia administracyjne. Przy-
k³adowo, okres przygotowania do realizacji ma³ego zbiornika wodnego (od decyzji
o ustaleniu realizacji celu publicznego po decyzjê o pozwoleniu na budowê) wynosi
nawet 2–3 lata. Do g³ównych utrudnieñ w procesie przygotowania inwestycji, poza
procedurami administracyjnymi zalicza siê tak¿e skomplikowane i d³ugotrwa³e
procedury pozyskiwania gruntów pod przysz³e przedsiêwziêcia [39].

Wszystkie gospodarstwa korzystaj¹ce z p³atnoœci obszarowych musz¹ spe³niaæ
wymogi Dobrej Kultury Rolnej, a gospodarstwa korzystaj¹ce z dop³at z tytu³u
po³o¿enia na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) wymo-
gi Zwyk³ej Dobrej Praktyki Rolniczej. W przypadku wdra¿ania w gospodarstwach
rolnych okreœlonych pakietów rolnoœrodowiskowych i otrzymywania dop³at z tego
tytu³u, stosowane wymogi, które trzeba spe³niaæ s¹ jeszcze wy¿sze ni¿ Zwyk³a Dobra
Praktyka Rolnicza. Zasada wzajemnej zgodnoœci (cross-compliance) obowi¹zuj¹ca
polskich rolników od 1 stycznia 2009 roku oznacza powi¹zanie wysokoœci uzyski-
wanych p³atnoœci bezpoœrednich, a tak¿e p³atnoœci otrzymywanych w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013 ze spe³nieniem przez
beneficjentów okreœlonych wymogów w tym œrodowiskowych. Ochrona œrodowiska
obejmuje m.in. ochronê wód gruntowych przed substancjami niebezpiecznymi, do
których zalicza siê równie¿ œcieki wytwarzane na obszarach wiejskich (bytowe,
opadowe, ciek³e odchody zwierzêce nie wykorzystane rolniczo, odcieki ze sk³ado-
wisk odpadów, odp³ywy ze stawów rybnych). Polityka UE w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich stwarza szanse dla wielu ma³ych i œrednich gospodarstw na
dalszy rozwój i sprzyja ochronie œrodowiska przyrodniczego, zmniejszaj¹c ryzyko
zanieczyszczenia wody, g³ównego zasobu krajobrazu rolniczego, decyduj¹cego
o bioró¿norodnoœci. W Polsce planuje siê, ¿e programami rolnoœrodowiskowymi do
roku 2013 objêtych zostanie ok. 20% gospodarstw i 5% u¿ytków rolnych.

Zagadnienia œrodowiskowe dotycz¹ce zachowania bioró¿norodnoœci zapisane zo-
sta³y w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich (KPSROW) na
lata 2007–2013. Wskazano w nim rolê i znaczenie obszarów wiejskich „w zachowa-
niu i odtwarzaniu walorów krajobrazowych oraz zasobów przyrody, to jest zachowa-
nie dobrego stanu ekologicznego wód i gleb, bogactwa siedlisk i ró¿norodnoœci
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biologicznej, a tak¿e dziedzictwa kulturowego”. Generalnym za³o¿eniem wsparcia
dla obszarów wiejskich, jakie jest kierowane w ramach osi Œrodowisko jest przyczy-
nianie siê do poprawy stanu œrodowiska oraz promowanie zrównowa¿onego rozwoju
obszarów wiejskich. Zgodnie z zapisami w KPSROW na pierwszym miejscu sta-
wiane jest wprowadzenie instrumentów, które bêd¹ sprzyja³y zachowaniu i poprawie
stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków, a tak¿e takich, które bêd¹ s³u¿y³y
wdra¿aniu polityki UE dotycz¹cej ochrony dobrego stanu wód i gleb oraz dzia³añ
przeciwerozyjnych. W celu utrzymania ci¹g³oœci u¿ytkowania rolnego gruntów
s³abszych, których dalsze u¿ytkowanie ma znaczenie zarówno œrodowiskowe, jak
i spo³eczne, przewiduje siê wsparcie dla rolników na nich gospodaruj¹cych. Przewi-
duje siê równie¿ popieranie dzia³añ przyczyniaj¹cych siê do wzrostu lesistoœci,
ochrony i zachowania bioró¿norodnoœci biologicznej lasów, a tak¿e przeciwdzia³ania
zmianom klimatycznym, odtwarzania potencja³u produkcji leœnej zniszczonego kata-
strofami oraz zapobieganiu mo¿liwym przysz³ym katastrofom. Próba prognozowania
d³ugoletnich skutków wprowadzenia Dobrych Praktyk Rolniczych i dzia³añ rolnoœro-
dowiskowych na tle prognozowanych przekszta³ceñ obszarowych i zmian charakteru
produkcji rolniczej wywo³anych zmianami klimatu w ma³ej zlewni rolniczej po³o¿o-
nej na stokach Wzgórz Trzebnickich (woj. dolnoœl¹skie) wykaza³a, ¿e wprowadzenie
dzia³añ rolnoœrodowiskowych w skali zlewni spowoduje zwiêkszenie retencji po-
wierzchniowej i glebowej. Natomiast brak dzia³añ ochronnych lub wzrost inten-
sywnoœci rolnictwa spowoduje zwiêkszenie denudacji nawet o 50% w stosunku do
wariantu z dzia³aniami rolnoœrodowiskowymi. Analiza tendencji zmian denudacji
w czasie na podstawie obliczeñ modelowych wskazuje, ¿e zjawiska erozyjne mog¹ siê
nasilaæ wraz pog³êbianiem siê zmian klimatycznych [43].

Podsumowanie

Z przegl¹du problemów dotycz¹cych gospodarowania wod¹ w obszarach wiej-
skich wynika, ¿e istnieje szereg wspó³czesnych uwarunkowañ, które z jednej strony
ograniczaj¹ poprawê z³ego stanu infrastruktury wodnej, ale tak¿e istniej¹ inne wymu-
szaj¹ce pozytywne zmiany w tym zakresie. Do pierwszej grupy czynników decydu-
j¹cych o obecnym stanie urz¹dzeñ melioracji podstawowych i urz¹dzeñ szczegó³o-
wych nale¿y niew¹tpliwie zaliczyæ ogólny stan rolnictwa i efektywnoœæ gospodarstw
rolniczych. Ograniczenia produkcyjne zwi¹zane ze wst¹pieniem Polski do Unii
Europejskiej, koniecznoœæ ostrej konkurencji na rynku produktów rolnych oraz s³aba
kondycja ekonomiczna gospodarstw rolnych niew¹tpliwie kszta³tuj¹ proces degene-
racji urz¹dzeñ wodnych i zapotrzebowanie na precyzyjne gospodarowanie wod¹.
Czynnikiem wymuszaj¹cym poprawê jest koniecznoœæ osi¹gniêcia celów dyrektyw
Unii Europejskiej, w tym tzw. azotanowej, wodnej, powodziowej i innych. W sytuacji
sprawdzenia siê prognoz zmian klimatu, a zw³aszcza jego ocieplenia, niezwykle
powa¿nie powinny byæ realizowane programy do walki z susz¹, obejmuj¹ce inwes-
tycje dotycz¹ce retencji wodnej, wodooszczêdnych nawodnieñ, modernizacji syste-
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mów drenarskich, zamiany odwodnieñ rowami na regulowany odp³yw itp. Istotne
zmiany w gospodarowaniu wod¹ bêd¹ niezbêdne, jeœli znacz¹co bêdzie siê zwiêksza³
area³ upraw energetycznych. W tym kontekœcie celowe jest opracowanie i wdro¿enie
Kodeksu Dobrych Praktyk w Melioracjach i Gospodarce Wodnej Rolnictwa. Istnieje
tak¿e pilna potrzeba opracowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Polityki Gospodarowania Wod¹ w Obszarach Wiejskich stanowi¹cej uzupe³nienie
opracowywanego obecnie przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, który podlega
nadzorowi Ministra Œrodowiska dokumentu Polityki wodnej pañstwa do roku 2030.
Gospodarka wodna na obszarach wiejskich, realizowana g³ównie przez administracjê
samorz¹dow¹, w skali regionalnej lub lokalnej, ró¿ni siê bowiem znacznie od celów
i zadañ gospodarki wodnej realizowanej przez administracjê rz¹dow¹ w skali ca³ego
kraju lub g³ównych dorzeczy.
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Contemporary issues

of water management in rural areas

Key words: rural areas, sustainable agriculture, water management

Summary

A review of problems concerning water management in rural areas shows that
there are a number of contemporary conditions, which on one hand limit the improve-
ment of poor condition of water infrastructure, but also there are other forcing a posi-
tive change in this regard. To the first group of factors determining the current state of
water measures should be include the general state of agriculture and the efficiency of
farms. Production restrictions related to Polish accession to the European Union, the
need of competition in the market for agricultural products and poor economic condi-
tion of farms undoubtedly shape the process of degeneration of the water facilities and
the demand for precision water management. Forcing factor is the need achievement
of the objectives of European Union directives, between others Frame Water Direc-
tive. In case of checking the predictions of climate change, and in particular global
warming, very seriously to be implemented programmes to combat drought, including
investments in water retention, water-saving irrigation, upgrading drainage systems
etc. It is advisable to develop and implement the Policy of Water Management in Rural
Areas as well as a Code of Good Practice in Water Management in Agriculture. Water
management in rural areas, carried out mainly by local government on the regional or
local level, differ significantly from the objectives and tasks of water management im-
plemented by the government for the whole country or major river basins.
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