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Wstęp 

Dynamika zmian stanów wód gruntowych wykazuje pewną roczną cyklicz
ność, która jest ściśle związana z warunkami klimatycznymi [JĘDRA 1994; MILER, 

PRZYBYŁA 1997]. Pozostałe warunki takie jak: gleba, roślinność, topografia terenu, 
sieć rzeczna oraz zbiorniki wodne oddziałują na nią w sposób modyfikujący, nie
mniej jednak istotny. Wpływają one bezpośrednio na całokształt zachodzących 
zjawisk fizycznych, związanych z retencją wody w profilu glebowym, jej cyrkulacją 
i dostępnością dla roślin [KOSTURKIEWICZ i in. 2002; SZAFRAŃSKI 1993; SZAFRAŃSKI, 
STASIK 2004 J Szczególnie przydatne dla badań nad dynamiką zmian poziomu wód 
gruntowych w lasach, są małe zlewnie, które niejednokrotnie utożsamiane są 

z odpowiednimi ekosystemami [LIBERACKI, PLEWIŃSKI 2001; LIBERACKI 2004]. 

Materiał i metody badań 

W pracy przedstawiono wyniki badań i obserwacji terenowych przeprowa
dzonych w roku hydrologicznym 2003, w mikrozlewni cieku Hutka do przekroju 
Huta Pusta. Zlewnia, położona jest w centralnej części Wielkopolski, około 

20 km na północny-wschód od Poznania, w Puszczy Zielonka. Obszar zlewni 
o powierzchni 0,52 km2 jest zalesiony w 89%. Pozostałe 11 % powierzchni, stano
wią głównie zabagnienia i nieużytki. Badania prowadzone były w 13 studzienkach 
pomiarowych zlokalizowanych w 3 typach siedliskowych lasu, występujących 

w granicach badanej zlewni: borze mieszanym świeżym (BMśw) - 6 studzienek, 
borze świeżym (Bśw) - 4 studzienki i olesic (Ol) - 3 studzienki. Studzienki zosta
ły założone w miejscach najbardziej reprezentatywnych dla badanej zlewni, a po
miar stanów wody gruntowej w nich odbywał się z częstotliwością, co 7 dni. 

Dominującym gatunkiem występującym na omawianym obszarze jest sosna, 
ale wystc,pujc tutaj także d,)b, modrzew, olcha oraz w niewielkiej ilości świerk. 

Omawiana zlewnia charakteryzuje sit; bogatą, urozmaicona rzeźbą terenu, z licz
nymi wzniesieniami morenowymi typu mlodoglacjalncgo. Jest ona formacji plej
stoceńskiej oraz holoccf1skiej. Materiałami macierzystymi gleb na obszarach ba
danych zlewni s,1 utwory polodowcowe, pochodz,1cc ze stadiału poznańskiego zło-
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dowacenia bałtyckiego. Występują tutaj gleby torfowo-murszowe, bielicowo-rdza
we oraz rdzawe właściwe. 

Przebieg warunków meteorologicznych przeanalizowano, na podstawie po
miarów opadów atmosferycznych prowadzonych we własnym posterunku opado
wym w Hucie Pustej i danych dotyczących tempera tur powietrza otrzymanych ze 
stacji meteorologicznej Poznań-Sołacz. 

Wyniki i dyskusja 

Badany rok hydrologiczny 2003 charakteryzował się sumą opadów atmosfe
rycznych wynoszącą 347 mm, niższą o 202 mm od średniej z wielolecia i średnią 
temperaturą powietrza wynosząca 8,4°C zbliżoną do średniej wieloletniej. Rok 
ten pod względem sumy opadów zaliczono do suchych. 

W średnio suchym i zimnym półroczu zimowym omawianego roku hydrolo
gicznego suma opadów atmosferycznych wyniosła 161 mm i była niższa o 51 mm 
od średniej z wielolecia. Średnia temperatura powietrza dla tego okresu wyniosła 
1,2°C i była o l,0°C niższa od średniej wieloletniej . Najniższa miesięczna suma 
opadów wynosząca 8 mm odnotowana została w lutym, przy średniej miesięcznej 
temperaturze wynoszącej -3,1 °C. Natomiast w bardzo suchym półroczu letnim 
suma opadów wyniosła zaledwie 186 mm, i była o 151 mm niższa od średniej 
z wielolecia dla tego okresu . W półroczu tym wystąpiło 123 dni bez opadu. 
Niekorzystny rozkład opadów atmosferycznych spowodował, że aż 5 miesięcy 

w tym półroczu miało sumę opadów niższą od wartości średnich wieloletnich. 
Szczególnie suchy był sierpień, w którym suma opadów wyniosła zaledwie 14 mm, 
i była niższa o 48 mm od średniej z wielolecia, przy średniej miesięcznej tempe
raturze powietrza wynoszącej 20°c (rys. 1). 

Rys. 1. 
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Przeprowadzone w roku hydrologicznym 2003 badania wykazały, że na 
kształtowanie się zwierciadła wody gruntowej w badanej zlewni w istotny sposób 
wpływają: ukształtowanie terenu, typ siedliskowy lasu, pokrywa glebowa oraz 
przebieg warunków meteorologicznych. Naturalnie wszystkie te czynniki oddziały
wują łącznic, nic mniej jednak wpływ każdego z nich jest na tyle wyraźny, że 
można je omawiać również oddzielnie. 

W półroczu zimowym 2003 roku najniższe stany wody gruntowej, w borze 
mieszanym świeżym i borze świeżym, wystąpiły w listopadzie. W borze mieszanym 
świeżym, położonym na glebie rdzawej właściwej, osiągnęły wartość 541 cm od 
powierzchni terenu, a w borze świeżym, w którym występują gleby bielicowo
rdzawe, najniższy stan w tym miesiącu wyniósł 231 cm (rys. 2) . Natomiast na gle
bach torfowo-murszowych zajmowanych przez siedlisko olesu stan minimalny 
odnotowano w grudniu i osiągnął on wartość 156 cm. 

W półroczu letnim najniższe wartości stanów wód gruntowych pomierzono 
pod koniec tego okresu. W borze mieszanym świeżym i borze świeżym najniższe 
wartości odnotowano we wrześniu. W najwyższych partiach omawianej zlewni, 
zajmowanych przez siedlisko boru mieszanego świeżego, stany te wyniosły aż 

567 cm poniżej powierzchni terenu, natomiast najniższe wartości stanów wód 
gruntowych pomierzone w borze świeżym wyniosły 272 cm. W najbardziej wilgot
nym siedlisku leśnym, olcsie, położonym w najniższych partiach omawianej zlew
ni, w bezpośrednim sąsiedztwie cieku, najniższe stany odnotowano w październi
ku. Wyniosły one 229 cm poniżej powierzchni terenu. 

Średnic wartości stanów ~ód gruntowych w analizowanym roku hydrologi
cznym 2003, pomierzone w 6 studzienek zlokalizowanych w borze mieszanym 
świeżym zmieniały się w granicach od 183 do 236 cm poniżej powierzchni terenu. 
W borze świeżym stany te przeanalizowane dla 4 studzienek, zmieniały sic, od 
162 cm do 211 cm. Największą różnicę waha6. średnich wartości stanów wód 
gruntowych wynosz,1cą 79 cm pomierzono w olesie, w którym zlokalizowane są 3 
studzienki. Stany te zmieniały się w granicach od 43 cm do 122 cm poniżej po
wierzchni terenu. 

Ukształtowanie terenu, typ siedliskowy lasu jak i rodzaj gleby decydowały 
także o najwyższych stanach wody gruntowej. Najwyższe stany wystąpiły na gle
bach torfowo-murszowych zajmowanych przez siedlisko olesu położone w najniż
szych partiach omawianej zlewni. W okresie półrocza zimowego zaobserwowano 
w tym siedlisku nawet wystąpienie dwumiesięcznego zalewu powierzchniowego 
o wysokości około 5 cm. Natomiast w półroczu letnim najwyższe stany wody 
gruntowej w olcsic, wynoszące 2 cm poniżej powierzchni terenu, odnotowano 
w maju. W borze świeżym położonym na glebach bielicowo-rdzawych najwyższe 
stany wody gruntowej pomierzono w styczniu oraz maju i wyniosły one odpowie
dnio 32 cm oraz 44 cm poniżej powierzchni terenu. Natomiast w siedlisku boru 
mieszanego świeżego położonego na glebach rdzawych właściwych, najwyższe 
stany wody gruntowej wystapiły w kwietniu oraz maju i wyniosły odpowiednio 86 
i 89 cm. Badania potwierdziły również istotny wpływ wysokości i rozkładu opa
dów atmosferycznych na dynamik<; zmian stanów wód gruntowych w omawianych 
siedliskach leśnych. 



272 

Rys. 2. 

Fig. 2. 

>- E tł 
E o 

" ~ ::, -

i= .5 ~ 
ro X > - "' "' "'E -
Q) · - a, 
~~i 
E - tł >- C C 
~ 2:, 
ro Ol o 
E 01 

100 

75 

50 

25 

D. Liberacki , Cz Szafra ń ski 

~Temperatura• C 

opad; precipitation (mm) 

o t-"-+...r.iiil!a=~~~l-ł--=t-.Je.:.1--t-"ca-t--,i::.~-=:i.+-=4-i::.:a.-0n--, 

·25 

XI XII li Ili IV V VI VII VII I IX X 

o -t--~-~-~---'--'----'---_,___..J..._ ...J.. _ _J_ _ _J_ _ __J 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

• • .. • • · 8Mśw ----- Bśw • • ·X · · · Oles 
x. 

• 
·::t::··· X···X··· X · •·X··· X 

···X···X· ··X··· 
• • • • • • ::t( •• :i • • • • 

•···•···•···•···•···•···•···• ···•·· ·•···•···• 
o -;--~-~-~---'--'----'---_,___...J.._...J.. _ _j_ _ __J _ __J 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

·20 

o 
20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

x ... -llC···iK···iK···iK···iK• .. t::. 
. -X• •• t:: 

... •·· ·il(. ··t:: 

I. • • • • • •----- -
··•···•···•···•···•···•···~ • .... · ···•···•···•···• 

)I(···~··· .. · l(_ 

'•)I( 

•···•···•···•···•···•···•. ...... 
·····•·· ·•···· 

Przebieg minimalnych, średnich I maksym alnych stanów wód gruntowych w różnych 
typach siedliskowych lasu (BMśw, Bśw, Ol ) w zlewni cie ku Hulka na tle ś redn ich 
miesięcznych te mperatu r powie trza i sum miesięcznych o padów a tmosferycznych w 
roku hydro logicznym 2003 

Minimum , mean and maximum ground•watcr levels at differcnt forest hahitats 
(BM św - fresh mixcd coniferous fo rest, Bśw - frcsh conifc rous forcs t, Ol - alde r 
swamp forest) in the Hutka rive r catchment against the background of mcan 
monthly ai r tempcratu res and su ms of prec ipi tat ion in hyd ro logical ycar 2003 

Wnioski 

1. Badany rok hydrologiczny 2003 z sumą opadów atmosferycznych wynoszącą 
347 mm, niższą od średni ej sumy z wiclolecia o 202 mm, na leży uznać za 
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rok bardzo suchy. Półrocze zimowe analizowanego roku hydrologicznego 
charakteryzowało się opadem niższym o 51 mm od średniej z wielolecia. 
Natomiast w bardzo suchym półroczu letnim suma opadów atmosferycz
nych wyniosła zaledwie 186 mm i była aż o 151 mm niższa od średniej 
z wielolecia dla tego okresu. 

2. Przeprowadzone badania w zlewni cieku Hutka wykazały, że dynamika 
zmian stanów wody gruntowej uzależniona jest od pokrywy glebowej, typu 
siedliskowego lasu oraz wysokości opadów atmosferycznych. 

3. Najwyższe stany wody gruntowej obseiwowane były w studzienkach zlokali
zowanych na obszarze zajmowanych przez siedlisko olesu, na glebach torfo
wo-murszowych. W półroczu zimowym odnotowano na tym obszarze nawet 
wystąpienie dwumiesięcznego zalewu powierzchniowego o wysokości około 
5 cm. Natomiast w półroczu letnim maksymalne stany wody gruntowej osią
gnc;ły wartość 2 cm poniżej powierzchni terenu. 

4. Najniższe stany wody gruntowej pomierzono na obszarach zajmowanych 
przez bór mieszany świeży występujący na glebach rdzawych właściwych. 
Stany te zmieniały się od wartości 541 cm poniżej powierzchni terenu 
w półroczu zimowym do 567 cm pod koniec półrocza letniego 2003 roku. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań i obseiwacji terenowych prowadzo
nych w roku hydrologicznym 2003, w mikrozlewni cieku Hutka do przekroju 
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Huta Pusta. Zlewnia położona jest w centralnej części Wielkopolski około 20 km 
na północny-wschód od Poznania w Puszczy Zielonka. 

Przeprowadzone badania w zlewni cieku Hutka wykazały, że wahania sta
nów wód gruntowych uzależnione są zarówno od ukształtowania terenu, pokrywy 
glebowej jak i typu siedliskowego lasu. Poza tymi czynnikami, na dynamikę zmian 
stanów wody gruntowej istotny wpływ wywiera również rozkład i wysokość opa
dów atmosferycznych. 

VARIATION OF GROUND WATER LEVELS 
IN THE HUTKA RIVER CATCHMENT 

Daniel Liberacki, Czesław Szafrański 
Department of Land Reclamation and Environmental Engineering, 

Agricultural University, Poznań 

Key words: catchment, ground-water levels 

Summary 

The analysis was based on investigations carried out in hydrological year 
2003 on the Hutka river catchment. The catchment is located near to Poznań in 
the southern part of Wielkopolska Lakeland. 

The research showed that the changes in ground-water level dcpend on 
area relief, soi! cover and type of forest habitat, as well as the distribution and 
quantity of precipitation. 
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