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Warunki wodne należą do głównych czynników decydujących o stabilnym rozwoju 
drzewostanów. Od lat 80. XX wieku obserwowany jest na terenach leśnych wyraźny 
trend obniżania się poziomu wód gruntowych i zmniejszania odpływów rzecznych. 
Przyczynami tych zjawisk mogą być zmiany klimatyczne, działalność antropogeniczna 
i zwiększające się potrzeby wodne drzewostanów związane ze wzrostem żyzności sie-
dlisk i ich produkcyjności. 

Pogarszanie się warunków wodnych w lasach wymagało podjęcia badań służących 
określeniu skali i wpływu zmian klimatycznych na przeobrażenia siedlisk leśnych oraz 
sposobów ograniczania niekorzystnych zmian m.in. przez przedsięwzięcia retencyjne 
w różnych warunkach siedliskowych. Potrzeba wdrażania projektów zwiększających 
możliwości retencyjne lasów odczuwana jest na terenie całego kraju, a czynnikami 
ograniczającymi przedsięwzięcia w zakresie małej retencji są możliwości finansowe 
nadleśnictw oraz utrudnienia na etapie projektu i podczas jego realizacji. W więk-
szości nadleśnictw nie ma dokładnej ewidencji urządzeń wodnych, odczuwa się 
też niedostateczne przygotowanie specjalistyczne pracowników zajmujących się 
gospodarowaniem wodą. Brak także odpowiedniego monitoringu zjawisk związa-
nych z warunkami wodnymi. 

Badania funkcjonowania urządzeń retencyjnych wykazały m.in., że:
 – oddziaływanie zbiorników wodnych na drzewostan zależy głównie od właściwego 

doboru parametrów zbiornika, w zależności od warunków hydrogeologicznych w otocze-
niu zbiornika. Badania w Nadleśnictwie Sarnaki wykazały, że oddziaływanie zbiornika 
może poprawić, ale i pogorszyć rozwój drzewostanów.

 – analiza rozwiązań konstrukcyjnych zbiorników wodnych wykonanych w ramach 
PHARE w latach 90. XX wieku w dolinie Noteci oraz w Sudetach wskazuje, że większość 
z nich wykonano jako zbiorniki zaporowe, a jedynie kilka jako zbiorniki kopane. Ogólna 
ocena ich stanu i funkcjonowania jest dobra, jakkolwiek poziom eksploatacji jest zróż-
nicowany, a część elementów zbiorników wymaga remontów, odmulenia, wykoszenia 
roślinności itp.

 – podstawowym czynnikiem renaturyzacji mokradła są warunki wodne (badania 
na odwodnionym mokradle śródleśnym Biele). Do zapoczątkowania pożądanej suk-
cesji roślin ważne jest określenie położenia wody gruntowej zapewniającej odpo-
wiednie uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby – w typowych glebach torfowo-
-murszowych zwierciadło wody powinno występować na głębokości od 20 do 55 cm 
od powierzchni terenu. 



 – ocena efektów realizacji bystrotoków w ciekach przepływających przez Puszczę 
Białowieską wykazała, że w sąsiedztwie progów istotnie zwiększyło się uwilgotnienie 
wierzchniej warstwy gleby, zmniejszyła się amplituda zmian zwierciadła wody, a tworzą-
ce się oczka wodne przed progiem mają duże znaczenie dla zwierzyny leśnej.


