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WPROWADZENIE
Czwarta Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Ochrona i Rekultywacja
Terenów Dorzecza Odry” odbywa się 3 lata po poprzedniej, która miała miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniach 24-25 czerwca 2004 roku. Problematyka naszych spotkań naukowych nie zdezaktualizowała się, wręcz przeciwnie, nabiera coraz większego znaczenia. Potwierdza to również niniejszy
tom publikacji.
W praktyce, w dorzeczu Odry realizowano zadania Programu Odra 2006,
takie jak: modernizacja wałów przeciwpowodziowych, czy budowa różnych
urządzeń hydrotechnicznych. Prowadzono prace związane z żeglugą rzeczną.
Stosunkowo najbardziej zaawansowana jest budowa oczyszczalni ścieków
i składowisk odpadów, w mniejszym stopniu natomiast jest rozwiązana sprawa
utylizacji osadów ściekowych oraz selektywnej zbiórki odpadów. Do najbardziej zaniedbanych należy zaliczyć melioracje rolne. Przez szereg lat nie tylko
nie było środków na konserwację i naprawę urządzeń melioracyjnych, ale brakowało też zrozumienia u wielu decydentów co do potrzeby regulacji stosunków wodno-powietrznych w glebach. Mamy nadzieję, że coraz bardziej dramatyczne apele rolników doczekają się zrozumienia, zwłaszcza po dwóch klęskowych latach suszy w 2005 i 2006 roku. Z kolei lokalne powodzie i podtopienia,
wywołane ulewnymi deszczami w drugiej połowie maja 2007 roku wykazały
brak przygotowania na takie, przecież nie tak bardzo rzadkie zjawiska. W wielu
miejscach brak obiektów małej retencji, zabezpieczeń przeciwerozyjnych oraz
sprawnych urządzeń melioracyjnych. Problemów do rozwiązania jest więc dużo, a przyroda na bieżąco ukazuje nam kolejne.
Dzięki możliwości uzyskania znacznie większych niż dotychczas środków
z Unii Europejskiej, istnieje szansa na przyśpieszenie realizacji wielu inwestycji niezbędnych dla ochrony środowiska. Zadanie nie jest łatwe, ponieważ inwestycje finansowane z tych środków muszą odpowiadać nie tylko wysokim
standardom technicznym i technologicznym, ale być zgodne europejskimi zasadami ochrony środowiska naturalnego. W przeciwnym przypadku można natrafić na problemy podobne do tych, jakie na Podlasiu sprawiła budowa drogi
ekspresowej przez dolinę Rozpudy. Dodatkowym utrudnieniem w realizacji
inżynieryjnych obiektów ochrony środowiska może być niedostatek dostatecznej ilości wykwalifikowanych pracowników oraz brak niektórych specjalistów,
jak na przykład meliorantów, których kształcenie w ostatnich latach drastycznie
ograniczyliśmy.

Wykaz problemów do rozwiązania na tak znacznym obszarze, jak zlewnia
Odry, jest bardzo długi. Liczymy na to, że podobnie jak w czasie poprzednich
spotkań, w wyniku dyskusji uda nam się ująć te najbardziej istotne oraz ukazać
sposób skutecznego się nimi zajęcia.
Życzę owocnych obrad i miłego pobytu na Środkowym Nadodrzu.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. inż. Henryk Greinert

