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Susza w Polsce 2020 to wina rolników? Jak to możliwe?
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Susza 2020 w Polsce to nadal realny scenariusz. Korzystajmy z krajowego
programu nawadniania pól – apelują Wody Polskie i ostrzegają, że pomimo
ostatnich opadów nadal grozi nam susza. Jednocześnie prezes Wód Polskich
za obecny deficyt wody wini m.in. … rolników. Jak to możliwe? Jak
gospodarze mogą uchronić się przed suszą?
Susza 2020 w Polsce może niedługo stać się faktem! Jednak Wody Polskie informują, że aktualnie
zagrożenie suszą rolniczą zostało zminimalizowane. Wilgotność gleby w przypowierzchniowych
warstwach profilu glebowego do 1 metra oscyluje bowiem obecnie pomiędzy 50 a 95 procent.
Jednak nie mamy powodu do radości. W ciągu kolejnych miesięcy przewiduje się wzrost
temperatury przy niewielkich opadach deszczu. A to niestety oznacza, że grozi nam
w dłuższej perspektywie susza.

Plan przeciwdziałania suszy, czyli co?
Poprawić stan gospodarki wodnej w Polsce ma głośno zapowiadany plan przeciwdziałania skutkom
suszy autorstwa Wód Polskich. Jego konsultacje społeczne zakończyły się 15 lutego.
Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej ma zostać wdrożone w ciągu
tego roku. Co znajdzie się w planie?
– Retencja zbiornikowa, ale nie tylko. Będzie retencja dolinowa, leśna, błotna jak również
bagienna, wszystkie te elementy, które pozwalają zatrzymać wodę. Ponadto duży nacisk
położymy na meliorację, na zatrzymanie wody – tłumaczy Wojciech Skowyrski, z-ca dyrektora
Departamentu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Wody Polskie.
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Susza 2020 w Polsce to nadal realny scenariusz. Jednak na dzień dzisiejszy to zagrożenie zostało
zminimalizowane.
fot. Pixabay

Jak informują Wody Polskie, na przeciwdziałanie suszy przeznaczonych zostanie ok. 400
mln zł. Z tych środków finansowane będą inwestycje w małą retencję jak również
w meliorację. Środki na przeciwdziałania skutkom suszy mają jednak rosnąć rokrocznie.

Susza 2020 w Polsce? Nawadniajmy pola!
Wody Polskie zachęcają gospodarzy do korzystania z programów, których celem jest
przeciwdziałanie skutkom suszy. Zwłaszcza z programu kształtowania zasobów wodnych na
terenach rolniczych.
– To nowatorskie podejście do zarządzania retencją korytową, odtworzeniem przybrzeżnych
rozlewisk rzecznych, budową lub odbudową zastawek na rowach melioracyjnych.
Korzystajmy z krajowego programu nawadniania pól – apelują Wody Polskie.

Deficyt wody to wina… rolników?
Jednocześnie prezes Wód Polskich w wywiadzie dla PAP zasugerował, że susza to efekt
nie tylko wieloletnich zaniedbań, które rozpoczęły się jeszcze w poprzednim ustroju! Jego
zdaniem to wina również m.in. rolników! Jak to możliwe?
– Trochę cierpimy na skutek dofinansowania upraw przez UE. Rolnicy za wszelką cenę zwiększali
swój areał rolny, likwidowano śródpolne zadrzewienia, małe zabagnienia – czyli miejsca, które
pozytywnie wpływają na zatrzymanie wody w glebie. Do tego dochodzi również fatalny stan
infrastruktury melioracyjnej, kanałów, jazów. Ten trend należy odwrócić – powiedział PAP prezes
Wód Polskich Przemysław Daca

Susza w Polsce 2020. Jak zabezpieczyć się przed suszą?
Na zakończenie pytamy: co mogą zrobić rolnicy, aby uchronić się przed suszą? Odpowiedź
w materiale video:
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Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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