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Wprowadzenie

Przewidywane ocieplenie klimatu, 
wynikające z emisji gazów cieplarnia-
nych, oraz wzrost stężenia dwutlenku 
węgla w powietrzu może spowodować 
szybszy metabolizm niektórych gatun-
ków roślin lądowych i wodnych. Ilość tle-
nu rozpuszczonego w wodzie o wyższej 
temperaturze będzie mniejsza. W miarę 
ocieplania się klimatu znacznie mogą 
osłabnąć procesy odnowy wód podziem-
nych. Jakkolwiek nie ma zgodności co 
do kierunku zmian klimatycznych, to 
większość naukowców przestrzega przed 
wzmożeniem występowania na świecie 
ekstremów hydrologicznych – susz i po-

wodzi, i związanych z tym zjawiskami 
skutków klęsk żywiołowych. 

Pod względem wielkości roczne-
go opadu atmosferycznego i odpływu 
rzecznego Polska lokalizuje się blisko 
końca listy krajów Europy. Odbudowa 
zasobów wodnych możliwa jest poprzez 
odtworzenie zdegradowanych zlewni, 
prowadzenie właściwej gospodarki leś-
nej, przechwytywanie wody w obiektach 
małej retencji oraz jej magazynowanie 
w zbiornikach retencyjnych. Zbiorniki 
retencyjne buduje się przede wszystkim 
w celu regulacji przepływów, do reten-
cjonowania słodkiej wody, jako rezer-
wuary wody do nawadniania terenów 
i gaszenia pożarów oraz do zasilania 
elektrowni wodnych.

Konsekwencje wynikające z budowy 
zbiorników retencyjnych są bardzo zło-
żone. Bardzo często zbiorniki retencyjne 
zlokalizowane są na terenach leśnych. 
W związku z tym konieczne jest wyle-
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sianie dużych powierzchni. Na ogół na-
wadnianie wynikające z budowy zbior-
nika retencyjnego wpływa korzystnie 
na środowisko leśne. Spiętrzanie wody 
do rzędnych najwyższych może powo-
dować również niekorzystne przeobra-
żenia stosunków powietrzno-wodnych 
w glebach na terenach sąsiednich. Na 
skutek podtapiania terenów przyległych 
do zbiorników następuje zmiana warun-
ków siedliskowych (Boczoń i in. 2005).

Badania prowadzone w Katedrze 
Inżynierii Leśnej Akademii Rolniczej 
w Poznaniu wykazały istotny wpływ 
zbiorników retencyjnych na kształto-
wanie się poziomu wód gruntowych w 
glebach sąsiadujących drzewostanów 
(Kamiński i in. 1992). Podniesienie 
poziomu lustra wody gruntowej w wy-
niku podpiętrzenia wód rzeki Głównej 
(Zbiornik Kowalskie k. Poznania) spo-
wodowało zmniejszenie przyrostów 
rocznych w drzewostanach sosnowych. 
W drzewostanie 71-letnim spadek przy-
rostów wyniósł 20,6%, a w drzewo-
stanie 43-letnim – 28,5%. Największą 
zdolność adaptacyjną na podniesienie 
się lustra wody gruntowej wykazy-
wał drzewostan 29-letni (najmłodszy 
z badanych). 

Dodatnie i ujemne skutki oddzia-
ływania na środowisko leśne projekto-
wanych zbiorników retencyjnych prze-
widuje się na podstawie rozpoznania 
hydrogeologicznego i przyrodniczego. 
Wstępnej identyfi kacji wpływu spiętrze-
nia wód w zbiorniku na warunki siedli-
skowe i biocenozę terenów przyległych 
dokonuje się w warunkach znacznej 
niepewności co do przyjętego stanu roz-
poznania oraz stopnia reakcji środowi-
ska. Rzeczywisty wpływ zbiornika na 
przyległe tereny leśne można określić 
na podstawie właściwie prowadzonego 

monitoringu stanu środowiska i jakości 
drzewostanów. W pracy podjęto próbę 
identyfi kacji efektów przyrodniczych po 
wybudowaniu zbiornika retencyjnego 
„Jeżewo” w Nadleśnictwie Piaski. 

Ogólna charakterystyka zbiornika

Zbiornik „Jeżewo” znajduje się na te-
renie gminy Borek Wielkopolski, powia-
tu gostyńskiego, województwa wielko-
polskiego. Według podziału administra-
cyjnego LP zbiornik znajduje się na tere-
nie Leśnictwa Stawiszyn, Nadleśnictwa 
Piaski, RDLP Poznań. Zbiornik został 
utworzony na dolnym odcinku rzeki Po-
gony, w odległości 3,55 km od jej ujścia 
do Kościańskiego Kanału Obry zwanego 
też Kanałem Obry. Zapora została zloka-
lizowana poniżej ujścia lewostronnego 
dopływu rzeki Serawy do Pogony, na 
wyniesieniu stropu podłoża gliniastego, 
w miejscu morfologicznego przewęże-
nia doliny, będącego skutkiem rozcięcia 
przez rzekę i dolinę moreny gliniastej. 
Doliny rzeki Pogony i Serawy w obrębie 
czaszy projektowanego zbiornika były 
użytkowane łąkowo (taras zalewowy) 
i leśnie (taras nadzalewowy i skarpy 
wysoczyzny). Przyległe do zbiornika te-
reny wysoczyzny użytkowane są leśnie 
i rolniczo. Mikroklimat terenów, leżących 
w sąsiedztwie projektowanego zbiorni-
ka, kształtowany jest w dużym stopniu 
przez przyległe lasy. Taras nadzalewowy 
i skarpy doliny zbudowane są z piasków 
słabogliniastych i luźnych. Wytworzyły 
się tu gleby brunatne i bielicowe. Na te-
renach zalesionych poziom wód grunto-
wych przed budową zbiornika podlegał 
dużym wahaniom w okresie rocznym 
w zależności od reżimu hydrologicznego 
i kształtował się następująco:
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od 0,0 do 0,8 m w siedlisku lasów 
łęgowych,
od 0,5 do 1,5 m w siedlisku lasów 
wilgotnych,
od 1,0 do 2,0 m w siedlisku lasów 
świeżych i lasów mieszanych świe-
żych,
ok. 1,5 do 2,5 m w siedlisku borów 
mieszanych świeżych,
ok. 2,0 do 3,0 m w siedlisku borów 
świeżych.
Wody gruntowe badanego obszaru 

charakteryzowały się dość niską jakoś-
cią (Przybyła i Kozłowski 2003).

 Zbiornik „Jeżewo” wybudowano 
w latach 2000–2004 w celu:

zmagazynowania wody do nawod-
nienia podsiąkowego 520 ha użyt-
ków zielonych położonych wzdłuż 
Kościańskiego Kanału Obry, 
zmniejszenia zagrożenia powodzią 
doliny Kościańskiego Kanału Obry 
poniżej ujścia rzeki Pogony,
urozmaicenia krajobrazu w rejo-
nie ubogim w duże otwarte akweny 
wodne,
zwiększenie bioróżnorodności fl ory 
i fauny na obszarach przyległych do 
zbiornika,
korzystnej zmiany mikroklimatu na 
okolicznych terenach,
umożliwienia prowadzenia gospo-
darki rybackiej.
Założono, że zbiornik zasilany bę-

dzie w wodę głównie w okresie od li-
stopada do marca. Woda do nawodnień 
użytków zielonych pobierana będzie od 
11 kwietnia do 10 września. Pojemność 
zbiornika przy maksymalnym użytko-
wym poziomie piętrzenia, przyjętym na 
rzędnej 101,00 m n.p.m. (odpowiadają-
cym normalnemu poziomowi piętrzenia 
– NPP), wynosi około 1528,9 tys. m3, 

przy powierzchni zalewu 76 ha. Przy 
maksymalnej rzędnej piętrzenia 101,70 
m n.p.m. powierzchnia zalewu obejmuje 
86 ha, co daje pojemność 1980 tys. m3. 
Zakres pojemności zbiornika uzależnio-
ny jest od przebiegu warunków klima-
tycznych i harmonogramu nawodnień 
użytków zielonych.

Czasza zbiornika pokryta była na po-
wierzchni 37,65 ha lasami, na powierzch-
ni 30,20 ha użytkami zielonymi, 7,52 ha 
stanowiły inne grunty oraz koryto rzeki. 
W trakcie prac przygotowawczych wy-
cięto łącznie około 40 ha lasu (od upraw 
do VI klasy wieku), głównie drzewosta-
nów sosnowych. Roboty ziemne objęły 
tereny czaszy zbiornika oraz tereny pod 
zaporą czołową, zaporą boczną, drogą 
i rowem opaskowym. W obrębie koryta 
rzeki, poza odcinkiem objętym bezpo-
średnio budową, nie przewidziano prac 
adaptacyjnych. Linia brzegowa ma oko-
ło 10 km długości i praktycznie w całości 
jest to granica typu woda – las (rys. 1).

Zrębem objęto około 19 tys. drzew 
o średnicy 10–35 cm oraz około 480 
sztuk drzew o średnicy 36–55 cm, oraz 
zadrzewienia i zakrzewienia (ok. 3,65 
ha) na terenach łąkowych. Wysokość 

RYSUNEK 1. Linia brzegowa zbiornika
FIGURE 1. The coast line of retention header
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jednorazowego odszkodowania za straty 
powstałe na wskutek przedwczesnego 
wyrębu drzewostanów obliczona została 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Pozyskany surowiec drzewny z terenów 
leśnych przejął właściciel gruntów. 

Pod wpływem piętrzenia znalazły 
się sąsiadujące ze zbiornikiem lasy pań-
stwowe i prywatne. Są to bory świeże 
(Bśw), bory mieszane świeże (BMśw), 
lasy mieszane świeże (LMśw), lasy 
świeże (Lśw), lasy wilgotne (Lw) i lasy 
łęgowe (Lł). 

Ocena przewidywanych skutków 
oddziaływania zbiornika „Jeżewo” 
na środowisko w skali lokalnej

Zmiana poziomu wód gruntowych 
po wykonaniu piętrzenia miała spowo-
dować poprawę warunków wodnych 
w drzewostanach, w których odczuwal-
ny był niedobór wody. Drzewostany 
położone na terenach niżej położonych 
w wyniku stałego i okresowego nadmier-
nego uwilgotnienia gleb mogą reagować 
negatywnie.

Ocenę prognozowanych zysków 
i strat (V) w lokalnym środowisku przy-
rodniczym (tab. 1) dokonano metodą in-

TABELA 1. Prognozowana ocena wpływu zbiornika retencyjnego na środowisko lokalne
TABLE 1. Forecasted estimate of header retention infl uence on local environment

Numer i-tego efektu 
Number of i-effect

Ocena punktowa 
elementu [ai] 

Estimate of punctual 
element [ai]

Waga elementu [wi] 
Weight of element [wi]

Ocena 
z uwzględnieniem wagi 

[Vi] 
Estimate with taking 

into consideration 
weight [Vi]

  1 –5 0,15 –0,75
  2 +5 0,20 +1,00
  3 –3 0,07 –0,21
  4 0 0,00 0,00
  5 +1 0,02 +0,02
  6 +2 0,03 +0,06
  7 –3 0,12 –0,36
  8 +5 0,12 +0,60
  9 +1 0,01 +0,01
10 +1 0,04 +0,04
11 –1 0,01 -0,01
12 +1 0,01 +0,01
13 +3 0,08 +0,24
14 +3 0,08 +0,24
15 +1 0,01 +0,01
16 +3 0,05 +0,15

V +1,05
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deksową (Pawłat 1997). W tym celu spo-
rządzono listę i-tych efektów oddziały-
wania zbiornika na środowisko. Stopień 
oddziaływania zbiornika (a) na poszcze-
gólne elementy środowiska oceniono 
w skali 10-punktowej: +5 – bardzo duże 
zyski przyrodnicze, +3 – średnie zyski, 
+1 – małe, 0 – mało znaczące, –1 – małe 
straty, –3 – średnie straty, –5 – bardzo 
duże straty przyrodnicze. Każdemu ele-
mentowi środowiska przypisano jego 
wagi (w) w skali punktowej, których 
suma równa się 1 (jedności):

1

n

i i
i

V a w
=

= ⋅∑

gdzie:
V – prognozowana ocena wpływu zbior-
nika na środowisko lokalne,
ai – ocena punktowa i-tego elementu,
wi – waga (znaczenie) i-tego elementu,
n – liczba efektów w środowisku.

Założenia dotyczące 
spodziewanych efektów 
oddziaływania zbiornika 
na środowisko lokalne

Przeobrażenia w środowisku przy-
rodniczym w okresie budowy zbior-
nika, usunięcie roślinności leśnej 
i łąkowej, zmiany w rzeźbie terenu 
i powierzchni gleby oraz występu-
jące uciążliwości w trakcie budowy 
(hałas, zanieczyszczenie powietrza).
Powstanie zalewu na powierzchni 
76,0 ha (NPP). Przyrost powierzch-
niowej retencji użytkowej w rejonie 
o największych defi cytach wody 
w Polsce.

1.

2.

Abrazja brzegów, zamulanie dna 
i eutrofi zacja wód, odsłanianie cza-
szy zbiornika.
Bezpośredni kontakt wody zbiorni-
ka z przypowierzchniową warstwą 
wodonośną. Jakość wody prawdopo-
dobnie nie ulegnie zmianie (głębsza 
warstwa wodonośna izolowana gli-
ną).
Kierunek drenażu w dolinie nie uleg-
nie zmianie po spiętrzeniu zbiornika. 
Jedynie od strony prawobrzeżnej po 
spiętrzeniu dominować będzie dre-
naż w kierunku Kościańskiego Ka-
nału Obry (straty wody w zbiorniku, 
a także zasilanie gruntowe między-
rzecza Pagony i Kościańskiego Ka-
nału Obry).
Spiętrzenie wody w zbiorniku spo-
woduje podniesienie poziomu wód 
gruntowych na terenach przyległych. 
Zwiększy to retencję glebowo-grun-
tową i korzystne zasilanie wód pod-
ziemnych.
Prognozowane podniesienie wód 
gruntowych na terenach przyległych 
do zbiornika oddziaływać będzie 
okresowo ujemnie na warunki sied-
liskowe lasów: silnie na powierzchni 
około 7,0 ha, słabo na powierzchni 
około 15,0 ha oraz na powierzchni 
około 12 ha gruntów ornych
Prognozowane podniesienie wód 
gruntowych na terenach przyległych 
do zbiornika przy NPP korzyst-
nie oddziaływać będzie na warunki 
siedliskowe: lasów – na powierzch-
ni około 319 ha, użytków zielonych 
– na powierzchni około 2,3 ha.
Zmiany w klimacie lokalnym 
w miejscu utworzenia zbiornika oraz 
terenów do niego przyległych w stre-
fi e do 1 km.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Możliwość wykorzystania zbiornika 
do ochrony przeciwpożarowej przy-
ległych lasów.
Występowanie procesu erozji w ko-
rycie rzeki Pogony, poniżej zbior-
nika, w dużym stopniu ograniczony 
istniejącymi 3 progami korekcyjny-
mi. Na odcinku tym okresowo może 
występować w przepływach wyż-
sze niż w warunkach naturalnych 
stężenie składników chemicznych 
(upuszczanie wody ze zbiornika przy 
niskich jego stanach).
Podwyższenie poziomu wody w ko-
rycie rzek Pogony i Serawy oraz na 
terenach przyległych w strefi e zasię-
gu cofki zbiornika.
Zwiększenie bioróżnorodności (miej-
sca lęgowe dla ptaków wodnych 
i błotnych, wodopój dla zwierzyny 
leśnej)
Możliwość wykorzystania zbiornika 
do hodowli ryb. 
Możliwość wykorzystania zbiornika 
do wytwarzania energii na potrzeby 
lokalne (ochrona zasobów nieodna-
wialnych – węgla).
Wzrost walorów przyrodniczo-kra-
jobrazowych rejonu zbiornika i ak-
tywizacja rozwoju społeczno-gospo-
darczego Ziemi Leszczyńskiej.

Identyfi kacja efektów 
przyrodniczych po wybudowaniu 
zbiornika

Oceny wpływu zbiornika na drze-
wostany dokonano w rok po spiętrze-
niu rzeki Pogony. Identyfi kację wpływu 
zbiornika na przyległe drzewostany wy-
konano na podstawie obserwacji stanu 
zdrowotnego drzewostanów, głównie 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wydzielania się posuszu, analizy stanu 
wód gruntowych w piezometrach, map 
sytuacyjno-wysokościowych, map gle-
bowo-rolniczych, map gospodarczych 
Nadleśnictwa Piaski, map istniejącego 
i prognozowanego zalegania zwierciad-
ła wód gruntowych oraz planu wnio-
sku cięć na 2005 rok dla Leśnictwa 
Stawiszyn. Przyjęto, że strefa silnego 
ujemnego wpływu zbiornika obejmuje 
powierzchnie leśne o głębokości zwier-
ciadła wody gruntowej od 0,0 m do 0,5 
m p.p.t. Słabsze ujemne oddziaływanie 
wód gruntowych przypisano obszarom, 
na których wody gruntowe zalegały na 
głębokości od 0,5 do 1,5 m. Korzystne 
oddziaływanie zbiornika na siedliska 
leśne w wyniku podniesienia poziomu 
zwierciadła wody gruntowej odniesiono 
do powierzchni, na których wody grun-
towe zalegały na głębokości powyżej od 
1,5 m do 3,0 (4,0) m p.p.t., przynajmniej 
do 60% ogólnej powierzchni. 

Drzewostany Lasów Państwowych

Powierzchnia ogólna drzewostanów 
(należących do LP), znajdujących się 
w strefi e oddziaływania zbiornika, wy-
niosła 228,98 ha. Procentowy udział la-
sów wodochronnych w strefi e oddziały-
wania zbiornika to 34,71% (79,47 ha).

Powierzchnia poszczególnych sied-
lisk w strefi e oddziaływania zbiornika:

LMŚW (las mieszany świeży) – 
101,09 ha (44,15%),
BMŚW (bór mieszany świeży) – 
40,88 ha (17,85%),
LSW (las świeży) – 80,90 ha 
(35,34%),
LW (las wilgotny) – 3,23 ha 
(1,41%),
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LŁ (las łęgowy) – 2,87 ha (1,25%).
Rodzaj gleb występujących w strefi e 

oddziaływania zbiornika:
brunatne – 148,38 ha (64,80%),
bielicowe – 44,58 ha (19,47%),
rdzawe – 27,30 ha (11,92%),
czarnoziemy – 3,23 ha (1,42%),
mady – 2,89 ha (1,26%),
murszowe – 2,59 ha (1,13%).
Udział klas wieku drzewostanów 

w strefi e oddziaływania zbiornika:
I klasa wieku – 22,44 ha (9,80%),
II klasa wieku – 75,88 ha (33,14%),
III klasa wieku – 60,58 ha (26,46%),
IV klasa wieku – 16,33 ha (7,13%),
V klasa wieku – 36,49 ha (15,94%),
VI klasa wieku – 16,35 ha (7,14%),
VII klasa wieku – 0,90 ha (0,39%).
Procentowy udział gatunków drzew 

rosnących w strefi e oddziaływania zbior-
nika:

sosna zwyczajna (Pinus sylvestris 
L.) – 60,96%,
dab szypułkowy (Quercus robur L.) 
– 21,89%,
brzoza brodawkowata (Betula pen-
dula Roth.) – 6,29%,
topola osika (Populus tremula L.) 
– 6,12%,
olsza czarna (Alnus glutinosa Ga-
ertn.) – 1,58%,
modrzew europejski (Larix decidua 
Mill.) – 1,12%,
świerk pospolity (Picea abies Karst) 
– 0,91%,
robinia akacjowa (Robinia pseudo-
acacia L.) – 0,40%,
grab pospolity (Carpinus betulus L.) 
– 0,37%,
lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 
– 0,25%,
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior 
L.) – 0,11%.

Lasy niepaństwowe

Powierzchnia ogólna lasów w strefi e 
oddziaływania zbiornika wyniosła 58,66 
ha. Powierzchnia poszczególnych sied-
lisk w strefi e oddziaływania zbiornika:

BŚW – 55,62 ha (94,82%),
BMŚW – 2,50 ha (4,26%), 
LMŚW – 0,54 ha (0,92%).
Udział klas wieku drzewostanów 

w strefi e oddziaływania zbiornika:
I klasa wieku – 2,24 ha (3,82%),
II klasa wieku – 15,43 ha (26,31%),
III klasa wieku – 35,31 ha (60,19%),
IV klasa wieku – 3,49 ha (5,95%),
V klasa wieku – 1,93 ha (3,29%),
VI klasa wieku – 0,26 ha (0,44%).
Łączna powierzchnia lasów podle-

gająca wpływowi zbiornika to 287,64 
ha. Strefa najsilniejszego ujemnego 
wpływu wystąpiła głównie w pasie sze-
rokości około 100 m w bezpośrednim 
sąsiedztwie linii brzegowej. Najsilniej-
sze wydzielanie posuszu odnotowano 
w oddziałach: 17 h (31,34 m3), 6a 
(7,02m3) oraz 5g (4,55 m3), gdzie wy-
stępował głównie drzewostan sosnowy 
(rys. 2). Łącznie w 2005 roku usunięto 

RYSUNEK 2. Okresowe podtopienia terenów są-
siadujących ze zbiornikiem
FIGURE 2. Periodic stagnating fl oodwater in the 
vicinity of the tank
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42,91 m3 posuszu sosnowego. Nieko-
rzystne zmiany w siedliskach leśnych 
o większym natężeniu (poziom wody 
0–0,5 m p.p.t.) odnotowano łącznie 
na około 9,0 ha. Niekorzystne zmiany 
w siedliskach leśnych o mniejszym na-
tężeniu (poziom wody 0,5–1,5 m p.p.t.) 
objęły 34,2 ha. Korzystny wpływ ob-
jął drzewostany na powierzchni około 
244,44 ha. 

Podsumowanie

Ekosystemy leśne i łąkowe znisz-
czone w trakcie prac ziemnych charak-
teryzowały się średnią i małą wartością 
gospodarczą, pełniły natomiast ważne 
funkcje przyrodnicze – głównie wodo-
chronną i glebochronną. W ocenie go-
spodarczej wyłączenie z produkcji leśnej 
powierzchni około 40 ha nie stanowiło 
znaczącej straty dla Administracji La-
sów Państwowych. Szkody związane 
z wylesieniem zostały zrekompensowa-
ne jednorazowym odszkodowaniem za 
przedwczesny wyrąb.

W strefi e ujemnego wpływu o najsil-
niejszym natężeniu (zwierciadło wody 
na głębokości 0,0 do 0,5 m p.p.t.) znala-
zło się około 9,0 ha lasów. W tej strefi e 
w wyniku okresowego podtopienia syste-
mów korzeniowych w kolejnych latach 
nastąpić może proces silnego zamierania 
drzewostanów, szczególnie starszych 
klas wieku, które trudniej adaptują się do 
nowych warunków gruntowo-wodnych. 
Drzewostany, które przeżyją, znacznie 
ograniczą zdolność produkcyjną. W naj-
większym stopniu niekorzystny wpływ 
wystąpi w siedliskach borów mieszanych 
świeżych, lasów mieszanych świeżych 
i lasów świeżych, które przekształcać się 

będą w lasy łęgowe. W strefi e ujemnego 
wpływu, o mniejszym natężeniu (zwier-
ciadło wody gruntowej od 0,5 do 1,5 m 
p.p.t.), znajduje się około 34,2 ha tere-
nów leśnych. Straty w drzewostanach 
mogą objawiać się poprzez obumarcie 
5–20% drzew i obniżenie produkcyjno-
ści niektórych drzewostanów w następ-
stwie adaptacji do zmienionych warun-
ków. Bilans strat i zysków w produkcji 
będzie jednak dodatni. Oprócz strat 
w produkcji leśnej na powierzchniach 
w strefach wpływu ujemnego nastąpi 
przyrost produkcyjności drzewostanów 
na około 240 ha powierzchni leśnej. Naj-
większa poprawa warunków wodnych 
wystąpi przede wszystkim w siedliskach 
borów świeżych i borów mieszanych 
świeżych, mniejsza zaś w siedliskach la-
sów mieszanych świeżych i lasów świe-
żych. Przy normalnym poziomie piętrze-
nia w zbiorniku poprawią się warunki 
wodne lasu łęgowego w dolinie rzeki 
Serawy (pow. 2,6 ha).

Stan zdrowotny drzewostanów nale-
ży monitorować, bowiem ujemny wpływ 
zbiornika na siedliska leśne można ogra-
niczyć odpowiednio sterowaną gospo-
darką wodną, na przykład wykonując 
odwodnienia siecią rowów otwartych. 
Oceniając straty w ekosystemach leś-
nych i łąkowych, należy mieć na uwa-
dze korzyści z tytułu powstania nowego 
ekosystemu wodnego o funkcjach rolni-
czych, ale też o funkcjach środowisko-
wych w skali miejsca i rejonu.

W założeniach wybudowany zbior-
nik nie miał pełnić funkcji rekreacyjnych 
i sportowych. Dopuszczono jedynie po-
prowadzenie wzdłuż zbiornika szlaku tu-
rystycznego na potrzeby krajoznawcze. 
Negatywnym skutkiem zrealizowanego 
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projektu jest narastająca antropopresja 
terenów sąsiadujących ze zbiornikiem. 

W czaszy zbiornika po zalewie, 
w miejscu ekosystemów leśnych i łąko-
wych, powstał ekosystem wodny, cha-
rakteryzujący się dużą bioróżnorodnoś-
cią. Zbiornik wodny zarybiono. Zapora 
czołowa zbiornika stwarza jednak barierę 
migracyjną dla organizmów wodnych.

W okresach niskich stanów wody 
w zbiorniku, a szczególnie przy wietrz-
nej pogodzie, woda upuszczana ze zbior-
nika może mieć znacznie większe zmą-
cenie i wyższy ładunek składników che-
micznych niż w warunkach naturalnych. 
Te niekorzystne zmiany jakości wody 
ograniczą się do odcinka od zapory do 
Kościańskiego Kanału Obry. Nie będą 
one wydatnie wpływać na jakość wód 
w Kanale, ponieważ prowadzi on znacz-
nie większe przepływy niż rzeka Pogo-
na. W okresach dużego zapotrzebowania 
na wodę może nastąpić odsłanianie dna, 
co niekorzystnie wpływa na faunę i fl orę 
w zbiorniku. 

Na odcinkach cofkowych osadzać się 
będzie w korytach rzek Pogony i Serawy 
materiał stały. Spowoduje to podwyższe-
nie poziomu wody w korytach i wód grun-
towych na terenach przyległych. W ocenie 
przyrodniczej zmiany te będą korzystne. 
Poniżej budowli piętrzącej wystąpić może 
lokalna erozja koryta rzeki. Obniżenie 
się dna rzeki Pogony poniżej zapory nie 
wydaje się zjawiskiem bardzo groźnym. 
Czynnikiem ograniczającym erozję denną 
i boczną będą stopnie korekcyjne. 

Zbiornik będzie kształtował lokalny 
mikroklimat. O zasięgu i wielkości wpły-
wu decydować będą: zmieniająca się 
w trakcie eksploatacji powierzchnia 
zbiornika, jego głębokość i kształt, kon-
fi guracja, gleby i roślinność terenów 

otaczających, jakość wody w zbiorniku, 
warunki mezoklimatyczne regionu, spe-
cyfi czne warunki lokalne. Przy minimal-
nym poziomie piętrzenia oddziaływanie 
zbiornika na klimat lokalny obejmie stre-
fę przyległą szerokości około 0,1–0,5 km. 
Prognozowane zmiany będą największe 
na obrzeżach zbiornika. Wpływ zbior-
nika na klimat lokalny dotyczy dobowej 
i sezonowej średniej temperatury powie-
trza, wilgotności powietrza, opadów at-
mosferycznych i zachmurzenia oraz nie-
których zjawisk atmosferycznych. Mak-
symalna temperatura powietrza może 
ulec obniżeniu średnio o 1,0°C. 

Wnioski

Bilans efektów przyrodniczych (w 
skali lokalnej) po wybudowaniu 
zbiornika retencyjnego „Jeżewa” jest 
dodatni i zgodny z prognozowanym.
Korzystny wpływ podniesienia po-
ziomu wód gruntowych objął drze-
wostany na powierzchni około 244 
ha. Powierzchnia drzewostanów 
znajdujących się w strefi e ujemnego 
wpływu o najsilniejszym natężeniu 
(zwierciadło wody na głębokości od 
0,0 do 0,5 m p.p.t.) objęła obszar 9,0 
ha. W drzewostanach tych w 2005 
roku wystąpiło intensywne wydziela-
nie się posuszu. Wysoki poziom wód 
gruntowych spowodował sukcesję 
siedlisk oraz konieczność przebudo-
wy struktury gatunkowej drzewosta-
nów w kierunku lasów łęgowych.
Istnienie zbiornika retencyjnego ge-
neruje dla nadleśnictwa Piaski do-
datkowe szkody, wynikające z silnej 
antropopresji linii brzegowej i tere-
nów sąsiednich.

1.

2.

3.
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Summary

Identifi cation of effects after the reten-
tion tank ”Jeżewo” is built in Piaski Forest 
District. Both positive and negative  im  pact

of the designed storage reservoirs on the fo-
rest environment is predicted on the basis of 
hydrogeological and nature reconnaissance. 
An initial identifi cation of the infl uence of 
swelling in a reservoir on forest sites con-
ditions and biocenosis of the neighbouring 
areas is conducted with low certainity as far 
as both the state of the reconnaissance and 
the degree of the environment reaction are 
concerned. The actual infl uence of the reser-
voir on the neighbouring forest areas can be 
defi ned on the basis of both properly conduc-
ted environment condition monitoring proce-
dures and wood stands condition. The paper 
attempts to identify natural effects after the 
“Jeżewo” storage reservoir construction situ-
ated in Piaski Forest District. 
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