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Leśne melioracje wodne 

Лесные водные мелиорации как фактор увеличения производительности насаждений 

Forest water amelioration as a factor improving the productivity of stands 

роваем leśnych melioracji wodnych określamy zabiegi hydrotech- 
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warunków wilgotnościowych gleby, umożliwiających prawidłowy rozwój 

roślinnych zespołów leśnych i maksymalny przyrost masy drzewnej drzew 
i drzewostanów. Urządzenia wodnomelioracyjne w lasach powinny do- 
starczać zespołom roślinnym wystarczającej ilości 1 jakości wody w okre- 

sach wzmożonego parowania i transpiracji, oraz zapewniać odprowadzenie 

trwałych lub okresowych nadmiarów wody, które dla lasu są szkodliwe. 
Leśne melioracje wodne są zabiegiem gospodarczym zmierzającym do 

podniesienia produktywności drzew i drzewostanów. 

SPECYFIKA LEŚNYCH MELIORACJI WODNYCH 

Melioracje wodne w lasach stosuje się u nas na szerszą skalę w zasa- 
dzie dopiero od 1956 r. Technika leśnych melioracji wodnych jest z ma- 

łymi wyjątkami podobna do techniki rolnych melioracji wodnych. Istnieje 
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jednakże zasadnicza różnica pomiędzy leśnymi, a rolnymi melioracjami 
wodnymi w zakresie zasad regulacji stosunków wodnych. Różnica ta wy- 
nika w szczególności ze specyfiki środowiska leśnego, wyrażającej się 
m. in. tym, że leśnictwo w odróżnieniu od rolnictwa ma znacznie dłuższy 
cykl produkcyjny (około 100-letni), inną strukturę biologiczną, mikro- 
klimat oraz przynosi społeczeństwu takie wartości wymierne, jak produk- 
cja drewna, kory garbarskiej, żywicy, igliwia, liści, grzybów, jagód, orze- 
chów, ziół lekarskich, zwierzyny itp., i niewymierne — strategiczne, hydro- 
logiczne, zdrowotne, krajobrazowe, przeciwerozyjne itp. 

Lasy stanowiące bardzo zróżnicowane zbiorowisko roślinne, mają rów- 
nież zróżnicowane potrzeby wodne, zarówno w cyklu rocznym jak i wielo- 
letnim. Wyrazem tego są m. in. różne potrzeby wodne nie tylko poszcze- 
gólnych drzew i roślin tworzących zespoły leśne, ale również zrębów przy- 
gotowywanych do zalesień, upraw i młodników, drzewostanów w okresie 
najwyższego przyrostu masy drzewnej oraz drzewostanów po zakończeniu 
okresu intensywnego rozwoju. 

Wiadomo, że istnieją lasy stale lub okresowo nadmiernie uwilgotnione 
oraz lasy cierpiące na brak wody. Zarówno pierwsze jak i drugie mają 
wadliwe stosunki wodno-glebowo-powietrzne, które mogą być uregulo- 
wane przez właściwie przeprowadzone melioracje wodne. Prawidłowo wy- 
konane melioracje umożliwiają założenie upraw leśnych na zmeliorowa- 
nych powierzchniach bądź też polepszają warunki rozwoju drzewostanów 
istniejących przez zabezpieczenie im potrzebnych ilości wody we właści- 
wym czasie. Prawidłowe wykonanie melioracji wodnych zależy w bardzo 
dużym stopniu od znajomości potrzeb wodnych poszczególnych drzew 
i drzewostanów, od znajomości wpływu lasu na bilans wodny danej zlew- 
ni oraz od warunków środowiskowych meliorowanych terenów. Brak ro- 
zeznania lub nie uwzględnianie podstawowych praw przyrodniczych może 
powodować szkodliwe skutki melioracji, często nieodwracalne ujemne 
zmiany w warunkach rozwoju lasu i drzewostanów. 

Zmiany stosunków wodnych w lasach, odnoszą się do roślin długo- 
wiecznych, co nie pozwala na wyprowadzanie prostych analogii z upra- 
wami rolniczymi. Wykazują to poniżej podane stwierdzenia podkreślające 
specyfikę stosunków wodnych w lasach. | 

l. Najniższe stany wód gruntowych w glebach leśnych, występują 
o jeden do dwóch miesięcy później niż w glebach łąkowych i rolnych. 

2. Pobieranie wody przez drzewa trwa bez przerwy w ciągu całego 
roku, z tym, że w zimie jest ono znacznie mniejsze niż latem, z uwagi 
na zahamowanie transpiracji i parowania. 

3. Zużycie wody na wytworzenie 1 kg drewna jest dwa razy mniejsze, 
niż na wytworzenie 1 kg siana łąkowego. Średnie zapotrzebowanie wody 
w gramach na wyprodukowanie 1 grama suchej masy niektórych drzew 
leśnych i roślin rolniczych wynosi: u buka — 166, daglezji — 173, świer- 
ka — 231, sosny — 300, brzozy — 317, dębu — 344, kukurydzy — 368, 
buraka — 397, żyta — 685, u Inu aż 905. 

4. Różna głębokość zasięgu systemów korzeniowych drzew leśnych 
wpływa na lepsze wykorzystanie przez nie wilgoci oraz składników po- 
karmowych, pobieranych z gleby. Warto dodać, że cecha ta umożliwia 
m. in. egzystencję lasów na glebach mało przydatnych dla rolnictwa, 
a nawet nienadających się do uprawy rolniczej. 

5. Drzewostany wielogatunkowe i różnowiekowe w większym stopniu 
niż jednogatunkowe i jednowiekowe wykorzystują żyzność gleb leśnych, 
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a nawet poprawiają ich strukturę przez drenaż korzeniowy, aerację, wpły- 
wają na lepszy rozwój mikroilory i mikrofauny itp. 

6. Powierzchnie zalesione opóźniają topnienie śniegu i rozkładają od- 
pływ wody na dłuższy okres, co zmniejsza niebezpieczeństwo powodzi 
oraz przyczynia się do zwiększenia zasobów wodnych w glebach na okres 
wegetacyjny. 

7. Zakładanie zrębów zupełnych w lasach powoduje podniesienie się 
poziomów wód gruntowych, co w następstwie może powodować nadmierne 
zawilgocenie powierzchni leśnej i utrudniać zalesienie. 

8. Gwałtowne obniżenie wód gruntowych w lasach wywiera ujemny 
wpływ na przyrost drewna a często powoduje zamieranie drzewostanów 
wskutek niedostatku wilgoci w glebie. Regulacja rzeki Renu spowodo- 
wała w ostatnich stu latach obniżenie wód gruntowych o około 4 m 

i wpłynęła na obniżenie przyrostu masy drzewnej w przyległych drzewo- 
stanach łęgowych z 9 do 2 m*ha. 

9. Stopniowe i umiarkowane odwodnienie zabagnionych terenów leś- 
nych wpływa dodatnio na rozwój korzeni drzew i na przyrost masy drewna 
w istniejących drzewostanach oraz stwarza warunki do wprowadzenia na 
zmeliorowanych terenach nowych upraw leśnych. 

Resort leśnictwa uwzględniając specyfikę stosunków wodnych w lasach 

opracował i wdrożył do leśnej praktyki wodnomelioracyjnej 3 główne 

zasady gospodarki wodnej, które zostaną poniżej omówione. 

1. Zasada regulowania odpływu pozwala łączyć odwodnienie z na- 

wodnieniem w jedną całość. Regulowanie odpływu osiąga się przez budowę 

na leśnych ciekach wodnych różnych budowli piętrzących, jak jazy, za- 

stawki, przepusto-zastawki, mnichy, stopnie itp. Budowle te, prawidłowe 

eksploatowane, zabezpieczają meliorowane gleby leśne przed przesusze- 

niem a roślinom dostarczają koniecznej wilgoci z podsiąku. 

2. Zasada stopniowego wykonywania robót wodnomelioracyjnych po- 

lega na tym, że określone w dokumentacji roboty wodnomelioracyjne wy- 

konuje się w danym obiekcie nie od razu, ale w dwóch lub nawet w trzech 

etapach, przedzielonych kilkuletnimi przerwami. Stosowanie tej zasady 

zapobiega gwałtownym zmianom w stosunkach wodnych a tym samym 

umożliwia stopniowe przystosowanie się systemów korzeniowych drzew 

do nowych warunków wilgotnościowych. Pierwszy etap prac obejmuje 

zwykle rowy tzw. główne oraz część rowów dalszych rzędów. Na pod- 

stawie obserwacji efektów zabiegów wodnomelioracyjnych, wykonanych 

w pierwszym etapie, ustala się rozmiar i rodzaj robót w następnych eta- 

pach. 
3. Zasada wydłużania tras rowów oraz minimalnych spadków niwe- 

lety dna rowów również zapewnia powolny przebieg zmian w stosunkach 

wodnych. Rowy o minimalnych spadkach podłużnych wymagają wpraw- 

dzie częstszych zabiegów konserwacyjnych, jednak uzasadniają to względy 

hodowli lasu, dla której powolne zmiany warunków wodnych są bardziej 

korzystne. Przy stosowaniu dużej rozstawy rowów oraz mniejszych, niż 

w rolnictwie głębokości i przekrojów poprzecznych, odprowadza się 

ze zmeliorowanych gruntów leśnych prawie wyłącznie nadmiary wód po- 

wierzchniowych oraz gruntowych z wierzchnich warstw gleb. 

Realizowanie przedstawionych wyżej zasad, przy dostosowywaniu ich 

do specyfiki konkretnego obiektu wodnomelioracyjnego, pozwala na 

zwiekszenie efektywnosci wykonywanych w lasach melioracji wodnych 

i przyczynia sie do powiekszania produktywności lasów i drzewostanów. 
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Mozna przypuszczac, ze obecnie wykonywane w lasach melioracje wodne 
nie uruchamiają jeszcze pełnego potencjału produkcyjnego siedlisk les- 
nych. Należy jednak sądzić, że w najbliższych latach nastąpi dalsze udo- 
skonalenie zasad gospodarki wodnej w lasach, w oparciu o badania pro- 
wadzone przez placówki naukowe, a w szczególności Instytut Badawczy 
Leśnictwa. Pozwoli to na osiągnięcie głównego celu leśnych melioracji 
wodnych, którym jest maksymalizacja produkcji leśnej. 

ZAKRES POTRZEB ORAZ DOTYCHCZASOWE EFEKTY 

MELIORACJI WODNYCH W LASACH 

Melioracje wodne powinny objąć u nas około 1040 tys. ha gruntów 
leśnych, co stanowi około 15% całkowitej powierzchni leśnej w Polsce. 
Do końca 1969 r. uregulowano stosunki wodne na powierzchni około 
580 tys. ha lasów. Uporządkowanie gospodarki wodnej na pozostałych 
460 tys. ha przewidziano w programie działania resortu w następnych pla- 
nach 5-letnich. 

Działalność wodnomelioracyjna w leśnictwie, rozwinęła się w zasadzie 
od 1956 r., kiedy to na znacznych obszarach wystąpiło zabagnienie, spowo- 
dowane wojennymi zniszczeniami urządzeń wodnomelioracyjnych oraz za- 
niedbaniem koniecznych remontów i konserwacji tych urządzeń w pierw- 
szych latach powojennych. W celu powstrzymania procesu niekorzystnych 
zmian w układzie stosunków wodnych gruntów leśnych, zorganizowano 
wówczas resortową służbę wodnomelioracyjną i przydzielono przedsiębior- 
stwom lasów państwowych środki finansowe na wykonanie najpilniejszych 

robót wodnomelioracyjnych. 
Począwszy od 1956 r. rozmiar wykonywanych melioracji wodnych 

w lasach, zwiększa się z każdym rokiem. Celem tych prac jest uregulo- 

wanie zakłóconych stosunków wodnych a następnie pomelioracyjne zago- 

spodarowanie gruntów przez zalesienie powierzchni dotychczas nie produ- 
kujących lub wzmożenie przyrostu drzewostanów o niskiej produkcyjności. 
Trzeba tu podkreślić, że dotychczas wykonywane w naszych lasach melio- 
racje wodne, ograniczały się w zasadzie do likwidacji nadmiernego, stałego 

lub okresowego uwilgotnienia. Nawadnianie wykonuje się rzadko z uwagi 
na stosunkowo duże koszty oraz brak jeszcze dokładnych danych co do 
efektywności ekonomicznej nawodnień gruntów leśnych. 

Do bardziej znanych kompleksowych przedsięwzięć wodnomelioracyj- 
nych wykonanych w minionym 25-leciu należą: melioracje Puszczy Zgo- 
rzeleckiej na terenie OZLP we Wrocławiu oraz Puszczy Solskiej na tere- 
nie OZŻLP w Lublinie. 

Na przykładzie tych Puszcz można stwierdzić, że leśne melioracje wodne 
przyczyniają się do wzmagania produktywności lasu i drzewostanów oraz 
są w pełni uzasadnione ekonomicznie na siedliskach leśnych o zakłóconych 
stosunkach wodnych. Według badań łotewskich, roczny dodatkowy przy- 
rost masy drzewnej w wyniku odwodnienia zwiększył się w zależności 
od rodzaju i wieku drzewostanów oraz jakości siedliska o 0,1—6,6 m* 
na 1 ha. Można ptzypuszczać, że w naszych warunkach przyrodniczych 
oraz przy kierowanej gospodarce wodnej w lasach, zwiększenie rocznego 
przyrostu drzewostanów może być jeszcze większe. 
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