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Wstęp 

Introduction 

Od lat 80. XX wieku obserwuje się na terenach leśnych  

trend zmniejszania się zasobów wodnych objawiający 

się obniżaniem poziomu wód gruntowych. Pogarszanie 

się warunków wodnych w lasach wymagało podjęcia 

badań służących określeniu skali i wpływu zmian klima-

tycznych na przeobrażenia siedlisk leśnych oraz sposo-

bów ograniczania niekorzystnych trendów. 

Cel i metodyka badań 

Aim and methods of research 

Celem badań było określenie potrzeb, możliwości  

i sposobów zwiększania retencji wodnej w siedliskach 

leśnych. Wykonano badania ankietowe, terenowe i ka-

meralne. Celem badań ankietowych było rozpoznanie 

warunków wodnych w wybranych nadleśnictwach oraz 

zebranie informacji o przedsięwzięciach związanych  

z retencją wodną (Ryc.1). Badania terenowe obejmowa-

ły m.in. ocenę oddziaływania na ekosystem leśny 

dwóch zbiorników nizinnych. 

Badania wykonane na odwodnionym i zdegradowanym 

mokradle śródleśnym Biele wykazały, że niezmiernie 

ważne dla zapoczątkowania pożądanej sukcesji roślin 

jest określenie położenia wody gruntowej zapewniające-

go odpowiednie uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby. 

Według wykonanych obliczeń (Ryc. 4) zwierciadło wody 

powinno wahać się od 55 cm do 20 cm od powierzchni 

terenu w typowych glebach torfowo-murszowych. 
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Rycina 3. Zbiornik retencyjny na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka 

Figure 3. Water reservoir in the Forest District Bystrzyca Kłodzka 

Badania dotyczące zastosowanych rozwiązań technicz-

nych, funkcjonowania oraz efektów urządzeń małej re-

tencji obejmowały zbiorniki wykonane w latach 90. ubie-

głego wieku w zlewni Noteci oraz w Sudetach. Analiza 

rozwiązań konstrukcyjnych wskazuje, że większość  

z nich wykonano jako zbiorniki zaporowe, a jedynie kilka 

z nich jest zbiornikami kopanymi (Ryc. 3). Ogólna ocena 

stanu i funkcjonowania zbiorników jest dobra, jakkolwiek 

poziom ich eksploatacji jest zróżnicowany. Po wielolet-

nim okresie funkcjonowania część elementów zbiorni-

ków wymaga remontów i drobnych napraw. 

Rycina. 2. Reakcja przyrostowa drzew w otoczeniu nowego zbiornika Zabuże 

Figure 2. Reaction of trees growth in the vicinity of a new water reservoir Zabuże 

Wyniki 

Results 

Badania wpływu zbiorników na otaczający je drzewo-

stan wykazały, że oddziaływanie zbiornika może popra-

wić, ale także może pogorszyć rozwój drzewostanów 

(Ryc. 2). 
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Rycina 1. Udział stałych i okresowych braków wody w ankietowanych nadleśnictwach: 

a) nizinnych, b) górskich 

Figure 1. The share of permanent and temporary shortages of water in the surveyed forest 

divisions: a) lowland, b) mountain 
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reakcja przyrostowa - reaction of growth

Rycina 4. Obliczone wysokości podsiąku kapilarnego 

Figure 4. Calculated height of capillary rise 
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Natężenie przepływu—

water flux 

Podsumowanie 

Summary 

Realizacja przedsięwzięć retencyjnych służy zachowa-

niu i ochronie różnorodności biologicznej w lasach. Ich 

wpływ na drzewostan jest uzależniony od szeregu czyn-

ników, w tym od właściwego doboru parametrów tech-

nicznych uwzględniających warunki siedliskowe, 

 hydrologiczne, hydrogeologiczne itp. Niezwykle 

ważna jest prawidłowa eksploatacja oraz 

systematyczny monitoring funkcjonowania  

wykonanych obiektów 

retencyjnych. 

ujemna — negative          bez reakcji — no reaction            dodatnia — positive

      


