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Abstract. The activities of small water retention and the status of the program 
“Enhancing water storage capacity and preventing floods and drought in lowland 
forest ecosystems” in the Dąbrowa State Forest Division are analyzed. This program 
is conducted by the Polish State Forests National Forest Holding – Directorate 
General of the State Forests. In this paper small water retention buildings are 
described and silting rate and causes of destruction for selected water reservoirs is 
diagnosed.

WSTĘP
Polska zaliczana jest do krajów o ubogich zasobach wodnych. Średni roczny 

odpływ wód powierzchniowych w latach 1975-2005, łącznie z dopływami z 
3 3

zagranicy, wyniósł 64,6 km , a z obszaru kraju – 56,6 km . W przeliczeniu na 1 
3mieszkańca daje to roczny zasób wód ok. 1600 m , podczas gdy w krajach 

3europejskich zasoby te są szacowane na 4600 m /rok [Rocznik… 2010]. 
Dodatkowo zasoby wodne Polski cechuje niekorzystnie duża zmienność sezonowa 
i nierównomierność rozmieszczenia przestrzennego.

Dotychczas wybudowane zbiorniki retencyjne posiadają stosunkowo małą 
pojemność i mogą zatrzymać maksymalnie do 6% rocznego odpływu wód z terenu 
kraju, co nie zapewnia dostatecznej ochrony przed okresowymi nadmiarami lub 
deficytami wody [Rocznik… 2010]. Pewne nadzieje na poprawę bilansu wodnego 
wiązane są z realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe programem zwiększania możliwości retencyjnych oraz 
przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych 
[Projekt… 2009]. Celem tego działania jest zatrzymywanie lub spowalnianie 
spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu 
rozwoju krajobrazu naturalnego. Program przewidziano do realizacji na lata 2007-
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2014 w nizinnych ekosystemach leśnych na terenie całego kraju. Uczestniczy w nim 
178 nadleśnictw ze wszystkich 17 regionalnych dyrekcji lasów państwowych w 
ramach ok. 400 gmin. Planuje się realizację 3300 obiektów hydrotechnicznych, 

3
które łącznie zretencjonują 31 mln m  wody (policzono razem z retencją gruntową) 
o szacowanej wartości 200 mln zł.

W niniejszej pracy dokonano analizy dotychczasowych działań z zakresu małej 
retencji wodnej na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa, które dotychczas wybudowało 
obiekty na dwóch ciekach.

CEL, MATERIAŁ I METODY
Celem przeprowadzonych badań było: zebranie kompletu informacji o 

inwestycjach z zakresu małej retencji wykonanych na terenie Nadleśnictwa 
Dąbrowa; oszacowanie tempa zamulania czterech zbiorników małej retencji na 
cieku Sinowa (Sinowa Struga); określenie jakości retencjonowanych wód w 
zbiornikach wodnych cieków Krępa i Sinowa; rozpoznanie problemów związanych 
z utrzymaniem i konserwacją wybudowanych urządzeń hydrotechnicznych.

Wszystkie wyżej wymienione cele zrealizowano na podstawie analizy 
dokumentów Nadleśnictwa Dąbrowa [Kosztorys 1998a, b, c, d, Operat… 2004a, b, 
c, Plan… 2007], danych z leśnej mapy numerycznej Nadleśnictwa oraz terenowych 
badań własnych.

Pomiary głębokości wody i miąższości namułów w zbiornikach, służące 
określeniu stopnia zamulenia i prognozowaniu tego zjawiska, wykonano jesienią 
2011r. w węzłach siatki kwadratów o boku 1,25 m przy pomocy przeźroczystej rury 
PCV z podziałką milimetrową (ryc. 1a). Dodatkowo na każdym zbiorniku założono 
jeden transekt celem przeprowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych do 
przekrojów podłużnych zbiorników. W toku prac terenowych sprawdzono również 
ze stanem faktycznym kartograficzne granice obiektów.

Ryc. 1. a) Rura PCV do pomiarów głębokości zbiorników wodnych i miąższości namułów 
(fot. T. Dobek), b) Zestaw do badania jakości wody firmy JBL (fot. T. Dobek)

a)                                               b)
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Badania jakości wód przeprowadzono według wytycznych do testu JBL Testset 
(ryc. 1b). Próbki wód zostały pobrane jednorazowo w maju 2011r. ze wszystkich 
siedmiu zbiorników retencjonujących wodę na Krępie i Sinowej. Wykorzystany test 
pozwolił ustalić: pH, zawartość azotu azotanowego i azotynowego oraz żelaza.
  

OBSZAR BADAŃ
Nadleśnictwo Dąbrowa jest jednostką administracyjno-gospodarczą 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (RDLP), będącą częścią 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”, położoną w województwie 
kujawsko-pomorskim (ryc. 2). Nadleśnictwo zarządza gruntami Skarbu Państwa o 
powierzchni 19.157,78 ha. Zasięg terytorialny obejmuje grunty gmin Jeżewo, 
Dragacz i Świecie oraz w mniejszym stopniu gmin Warlubie i Drzycim. Niewielkie 
fragmenty zasięgu terytorialnego obejmują grunty miasta Świecie oraz gmin 
Bukowiec, Osie i marginalnie gminy Nowe [Plan… 2007]. Nadleśnictwa Dąbrowa 
podzielone jest na dwa obręby leśne: Dąbrowa (7.997,74 ha) i Laskowice 
(11.160,04 ha) oraz czternaście leśnictw. Średnia powierzchnia leśnictwa wynosi 
obecnie 1.386 ha [Plan… 2007].

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Lasy Nadleśnictwa Dąbrowa 
położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej w dwóch dzielnicach: Borów 
Tucholskich i Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego [Trampler i in. 1990]. 
Według podziału hydrograficznego Polski obszar Nadleśnictwa Dąbrowa położony 
jest na terenie następujących jednostek: Obszar: Dorzecze Wisły (200), Pola 
podstawowe: Wda (237B) i Wisła od Wdy do Nogatu (237C) [Bialuk i in. 1983].

Rzeźba terenu na obszarze nadleśnictwa ma charakter młodoglacjalny, 
odznaczający się dużą świeżością form geomorfologicznych, wśród których 
dominują wysoczyzny polodowcowe i doliny rzeczne [Plan… 2007]. Rzeźba 
glacjalna ukształtowana w plejstocenie została silnie zmodyfikowana u jego 
schyłku i w holocenie.

Wśród utworów geologicznych dominują plejstoceńskie utwory sandrowe 
związane z mezoregionem Borów Tucholskich obejmującym zasadniczą część 
obszarów leśnych Nadleśnictwa. Równina sandrowa zbudowana z piasków 
wodnolodowcowych jest urozmaicona licznymi zagłębieniami powytopiskowymi 
oraz rozcięta doliną rzeki Mątawy. Nieco starsze utwory glacjalne (faza poznańska) 
– gliny i pisaki na glinach – dominują w zachodniej części obrębu Laskowice 
(mezoregion Wysoczyzny Świeckiej) oraz na wschodnich krańcach równiny 
sandrowej (okolice Rulewa, Bzowa i Grabowca). Wśród utworów plejstoceńsko-
holoceńskich na uwagę zasługują piaski tarasów nadzalewowych Wdy i Mątawy 
oraz piaski eoliczne występujące głównie w okolicach Fletnowa. Utwory 
holoceńskie reprezentowane są natomiast przez torfy, mady i piaski rzeczne tarasów 
zalewowych [Plan… 2007].

Najważniejszym elementem hydrograficznym omawianego obszaru są rzeki 
Wisła, Wda i Mątawa. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Dąbrowa pokrywa się z 
dorzeczem Wisły w dwóch polach podstawowych: Wdy i Wisły, które z kolei dzielą 
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Ryc. 2. Położenie Nadleśnictwa Dąbrowa na tle Polski i granic RDLP w Toruniu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: monitoring.ibles.waw.pl, 2011.

się na trzy zlewnie: Wdy, Mątawy oraz bezpośrednią zlewnię Wisły. Zlewnia Wdy 
obejmuje zachodnią część obrębu Laskowice oraz, poprzez wpływającą do Wdy 
Sobinę, także zachodnią część obrębu Dąbrowy. Najważniejszym dopływem Wdy 
jest wspomniana Sobina oraz Wyrwa. Wda wraz z wypływającymi z wysoczyzny 
dopływami żłobi głębokie doliny w strefie krawędziowej pradoliny oraz głęboko 
wcina się w jej tarasy. Są to cieki o intensywnym przebiegu nawiązujące do cieków 
górskich. W Gródku Wda jest spiętrzona, a wody jeziora zaporowego wypełniają 
dolinę rzeki. Mątawa przecinająca swoim przebiegiem wschodnią część obrębu 
Dąbrowa i wschodni, główny kompleks obrębu Laskowice, obejmuje swoją 
zlewnią większość pozostałych obszarów leśnych Nadleśnictwa. Najważniejszymi 
dopływami Mątawy są: Sinowa z wpływającą do niej Krępą, oraz Huta. Podobnie 
jak Wda, na znacznej części swojego przebiegu, Mątawa wcina się głęboko w 
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równinę sandrową lub wysoczyznę morenową. Bezpośrednia zlewnia Wisły 
obejmuje w większości obszary bezleśne, będące jedynie w zasięgu terytorialnym 
Nadleśnictwa Dąbrowa.

Oprócz cieków w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zlokalizowane są 
jeziora: niewielkie, śródleśne jeziora: Rybno Duże i Małe, Sinowa, Krokwiki Duże i 
Małe, położone na skraju kompleksów leśnych jeziora: Bielskie i Deczno oraz 
usytuowane na prawie bezleśnych obszarach duże jeziora: Stelchno, Laskowskie 
czy Lipieńskie.

Najczęściej występujące typy siedliskowe lasu to bór świeży (46,6%), bór 
mieszany świeży (27,8%), las mieszany świeży (14,9%) i las świeży (5,4%). 
Siedliska borowe łącznie zajmują 76% całkowitej powierzchni leśnej, lasowe 24%, 
świeże 95%, suche i bagienne po 2%, a wilgotne 1% [Plan… 2007]. 

WYNIKI BADAŃ
1. Budowle małej retencji
Na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa funkcjonuje 7 budowli małej retencji. Wszystkie 
zlokalizowano w obrębie Dąbrowa w Leśnictwie Kotówka w oddziałach 110i, 
125b, 136h – rzeka Krępa (ryc. 3a) oraz w Leśnictwie Rulewo w oddziałach 224a i 
227b – rzeka Sinowa (ryc. 3b).
Ciek Krępa
Projekt małej retencji na strudze Krępa został zrealizowany w listopadzie 2006r., 
przy współudziale środków finansowych fundacji Ekofundusz i Nadleśnictwa 
Dąbrowa. W ramach projektu powstały trzy zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 

3
5,54 ha i objętości 33.793 m (ryc. 4a, b, 6a). W tym celu wykonano trzy budowle 
piętrzące w postaci zastawek typu kaskadowego ze stałym przelewem o 
następujących parametrach:
- oddział 110i, łąka piątej klasy o pow. 6,53 ha, zbiornik o pow. lustra wody 3,29 ha, 

3przeciętnej wysokości piętrzenia 0,57 m i pojemności 18.095 m  (Operat… 
2004a),

- oddział 125c, łąka piątej klasy o pow. 2,20 ha, zbiornik o pow. lustra wody 0,81 ha, 
3

przeciętnej wysokości piętrzenia 0,55 m i pojemności 4.466 m  (Operat… 
2004b),

- oddział 136h, łąka szóstej klasy o pow. 3,67 ha, zbiornik o pow. lustra wody 1,44 
3ha, przeciętnej wysokości piętrzenia 0,78 m i pojemności 11.232 m  (Operat… 

2004c).
Przedsięwzięcie miało za zadanie poprawę lokalnych warunków wodnych i 

siedliskowych oraz przywrócenie dawnych zbiorników wodnych i torfowisk. 
Przewiduje się, że spiętrzenie wód, powodując podniesienie zwierciadła wód 
gruntowych, wpłynie na zwiększenie żyzności okolicznych siedlisk dotychczas 
klasyfikowanych jako bór mieszany świeży (BMśw1) oraz bór świeży w wariancie 
świeżym (Bśw1) na co najmniej bór mieszany świeży w wariancie silnie świeżym 
(BMśw2), a nawet bór mieszany wilgotny (BMw1). Z czasem zmieni się również 
jakość próchnicy glebowej, przechodząc w formy mniej kwaśne co zaowocuje 
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Ryc. 3. Kaskadowa zabudowa cieku a) Krępa – wylot ze zbiornika nr 2, b) Sinowa – wylot ze 
zbiornika nr 3 (fot. T. Dobek)

a)                                                                       b)

pojawieniem się w otoczeniu projektowanych zbiorników gatunków liściastych i 
roślin naczyniowych typowych dla lasów mieszanych. Zaczątki tego procesu są już 
widoczne. Nielicznie pojawia się grab zwyczajny Carpinus betulus L., 1753, a w 
runie gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea L., 1753, zawilec gajowy 
Anemone nemorosa L., 1753 i szczawik zajęczy Oxalis acetosella L., 1753.

Całkowity koszt wykonania projektu wyniósł 174.890 zł, z czego 75% pokrył 
Ekofundusz. Koszt poniesiony przez nadleśnictwo wyniósł 43.790 zł (25%). Średni 

3
koszt 1 m  retencjonowanej wody oszacowano na 5,17 zł (Operat… 2004 a, b, c).
Ciek Sinowa

Projekt małej retencji na rzece Sinowa został zrealizowany na przełomie 
października i listopada 1999 roku, przy współudziale środków finansowych 
fundacji Ekofundusz i Nadleśnictwa Dąbrowa. W ramach projektu powstały cztery 

3
zbiorniki wodne retencjonujące łącznie 1555 m  wody [Kosztorys 1998a, b, c, d]. W 
tym celu wykonano cztery budowle piętrzące w postaci zastawek drewnianych ze 
stałym przelewem zlokalizowane na dwóch odcinkach cieku Sinowa w systemie 
kaskadowym (ryc. 5a, b, 6b). Wysokość piętrzenia pojedynczej budowli nie 
przekroczyła 1 m.

Ryc. 4. Struga Krępa a) przed wykonaniem projektu małej retencji, b) po wybudowaniu 3 
zbiorników wodnych – czerwone prostokąty oznaczają miejsca wykonania piętrzeń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Operatu… 2004c.
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Przedsięwzięcie miało na celu poprawę lokalnych warunków wodnych oraz 
przeciwpożarowych przyległych obszarów leśnych, a także zwiększenie 
różnorodności biolologicznej. Koszt całkowity inwestycji zamknął się sumą 93.577 

3
zł (95% kosztów pokrył Ekofundusz), co w przeliczeniu na 1 m  retencjonowanej 
wody daje kwotę 57,20 zł [Kosztorys 1998a, b, c, d].

2. Procesy zamulania zbiorników wodnych
Obserwacje zmierzające do ustalenia aktualnej głębokości, objętości oraz 

stopnia zamulenia zbiorników wodnych małej retencji przeprowadzono na czterech 
obiektach zlokalizowanych na cieku Sinowa (tab. 1, ryc. 7, 8).

Zbiornik nr 1 okazał się być całkowicie pozbawionym namułów, czego 
przyczyny upatrywać należy w niedoskonałości przyjętej metody pomiarowej (tab. 
1, ryc. 8). Na tym odcinku woda płynie z większą prędkością niosąc ze sobą piasek. 
Spowolnienie nurtu przy zastawce skutkuje jego sedymentacją – wypłycaniem się 
zbiornika i zarastaniem jego brzegów.

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku trzech kolejnych zbiorników (tab. 1, 
ryc. 8). Na przestrzeni 12 lat zbiorniki zmniejszyły swoje możliwości retencyjne o 

Ryc. 5. Rzeka Sinowa a) przed wykonaniem projektu małej retencji, b) po wybudowaniu 4 
zbiorników wodnych – czerwone prostokąty oznaczają miejsca wykonania piętrzeń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kosztorysu 1998d.

Ryc. 6. Zbiorniki retencyjne a) nr 3 na cieku Krępa (fot. T. Schenk, Nadleśnictwo Dąbrowa), 
b) nr 4 w dolinie Sinowej Strugi (fot. T. Dobek)
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Tab. 1. Wyniki pomiarów głębokości wody i miąższości namułów w zbiornikach cieku 
Sinowa wykonanych jesienią 2011 roku

Źródło: Opracowanie własne.

ponad połowę. Niesiony materiał organiczny i mineralny powoduje szybkie ich 
wypłycanie i zarastanie obrzeży roślinnością szuwarową. Wszystkie zbiorniki 
wodne na cieku Sinowa zmniejszyły swoją pojemność retencyjną o przeszło 67%. 

3Ustalono, że zakładanej w projektach objętości 1.555 m  obecnie magazynowane 
3jest tylko ok. 500 m  wody.

Pomiary wielkości zamulenia zbiorników wodnych dostarczają informacji o 
tempie procesów zamulania powodujących ograniczenie możliwości eksploatacji. 
Według kryterium Hartunga zbiornik nie spełnia swojej funkcji, jeżeli jego 
pojemność zostanie zmniejszona do 80% [Batuca i Jordaan 2000, Michalec i in. 
2006]. Wg niego, średnia roczna strata pojemności w przypadku dużych 
zbiorników wodnych wynosi 0,25%, średnich 0,5% i małych 3,0% [Tarnawski i 
Michalec 2006].

W przeprowadzonych badaniach ustalono drastyczne zmniejszanie objętości 
magazynowanej wody w zbiornikach retencyjnych cieku Sinowa. Po upływie 
niespełna 12 lat pojemność spadła do stanu nieco powyżej 30% początkowej 
objętości. Wynika z tego, że corocznie zbiorniki zmniejszają swoją pojemność o 

O
b

ję
to

ść
 [

%
]

Czas [lata]

Ryc. 7. Zmiana objętości retencjonowanej wody w funkcji czasu dla uśrednionych wyników 
z czterech zbiorników na cieku Sinowa
Źródło: Opracowanie własne.
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około 6%, lecz z biegiem lat zbiornik będzie zamulał się wolniej. Oszacowano, że 
po upływie 19 lat zbiornik osiągnie poziom 80% początkowej objętości i, zgodnie z 
kryterium Hartunga, nie będzie spełniał swojej funkcji (ryc. 7). Jest to istotny 
problem, patrząc nie tylko na wydatkowane koszty poniesione na wykonanie tych 
obiektów, ale również na względy hydrologiczne i ekologiczne.
3. Jakość wód

Wyniki badań jakości wód wszystkich pobranych próbek nie wykazały ich 
istotnego zróżnicowania. Ustalono, że azotyny i żelazo najsilniej zanieczyszczają 

Ryc. 8. Przekroje podłużne zbiorników wodnych Sinowy.
Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 2. Wyniki badań jakości wód w cieku Krępa i Sinowa w maju 2011 roku.

* – z braku wymagań w powoływanym akcie prawnym, celem umożliwienia porównania 
otrzymanych wyników, wykorzystano przepisy Rozporządzenia… 2004
Źródło: Opracowanie własne.

wody badanych cieków (tab. 2). W obu przypadkach skutkowało to 
zakwalifikowaniem rzek do odpowiednio II oraz II (Sinowa) i III (Krępa) klasy 
czystości [Rozporządzenie… 2004, 2011]. Raport Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 2001r. sklasyfikował ciek Krępa do II klasy 
oceny ogólnej [Raport… 2002].

Najnowsze wymagania odnośnie klasyfikacji jakości wód wymagają również 
oceny takich cech jak: ciągłość cieku; kształt koryta; zmienność szerokości, 
głębokości, prędkości przepływu; warunki podłoża czy warunki oraz struktury 
stref nadbrzeżnych i in. [Rozporządzenie… 2011]. Np. przyjmuje się, że wartością 
graniczną I klasy jakości jest ciągłość jednolitej części wód niezakłócona na skutek 
działalności antropogenicznych i pozwalająca na niezakłóconą migrację 
organizmów wodnych i transport osadów, a kształty koryta, zmienność szerokości i 
głębokości, prędkości przepływu, warunki podłoża oraz warunki i struktura stref 
nadbrzeżnych odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone 
do tych warunków. Wydaje się, że zastosowane w Nadleśnictwie rozwiązania 
techniczne przy budowie obiektów małej retencji uznać można za bardzo zbliżone 
do naturalnych i nie będą przeszkodą w uznaniu jakości wód cieków za najwyższą.
Większość małych zbiorników wykazuje makroskopowe cechy silnej eutrofizacji. 
W okresie letnim ujawniają one zwykle intensywny zakwit glonów, silne 
zmniejszenie przeźroczystości wody, zarastanie roślinnością wodną oraz szybki 
postęp zamulania [Bieroński 2005].

4. Problemy utrzymania i konserwacji obiektów małej retencji
Poczynione na budowlach hydrotechnicznych Nadleśnictwa Dąbrowa 

obserwacje terenowe pozwoliły na rozpoznanie najważniejszych problemów 
związanych z ich utrzymaniem i konserwacją. Obok szybkiego wypłycania 
zbiorników wodnych wydaje się, że największy kłopot sprawiają niewłaściwie 
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wykonane ścianki (palisady) i zbyt słabe umocnienia towarzyszące urządzeniom 
piętrzącym (ryc. 9a, b).

W przypadku tego typu konstrukcji wodnych zamiast drewnianej nieszczelnej 
palisady lepiej stosować ściankę szczelną. Ścianka szczelna to konstrukcja oporowa 
wykonywana z podłużnych elementów wprowadzanych w grunt (wbijanych, 
wwibrowywanych lub wciskanych) ściśle jeden obok drugiego i połączonych na 
zamki zapewniające szczelność przed wodą i wzajemną współpracę. Elementy te 
nazywa się brusami lub grodzicami (ryc. 10). W budowlach lokalizowanych na 
terenach leśnych najczęściej wykorzystuje się ścianki drewniane uszczelniane na 
wpust i pióro własne lub pióro obce.

Ścianki zastosowane w obiektach hydrotechnicznych Nadleśnictwa nie 
spełniają wymagań stawianych tego typu konstrukcjom. Po pierwsze wykonane są z 
pali o okrągłym przekroju przez co nie są szczelne (ryc. 11a). Po drugie w kilku 
przypadkach stwierdzono wykonanie zbyt krótkich ścianek, przez co woda 
podmywa i rozmywa niechronione brzegi i groble (ryc. 9b, 11b).
Na badanym terenie dotąd stwierdzono tylko jeden przypadek wandalizmu – 
zniszczenie zastawki na cieku Krępa. Na uwagę zasługuje fakt, iż dotąd 
nadleśnictwo nie planowało żadnych środków na bieżącą konserwację i naprawy 
urządzeń małej retencji.

Ryc. 9. a) Zbiornik wodny nr 1 na cieku Krępa (maj 2011r.). Brak lustra wody spowodowany 
suszą, obfitym rozwojem roślinności szuwarowej oraz brakiem szczelności urządzeń 
piętrzących (fot. T. Dobek) b) Zbiornik wodny nr 4 na cieku Sinowa. Część wody przepływa 
obok konstrukcji piętrzenia na skutek niedostatecznego umocnienia tego odcinka (fot. T. 
Dobek)

Ryc. 10. Rodzaje brusów a) z wpustem i wypustem trójkątnym b) z wpustem i wypustem 
prostokątnym c) z wpustem i wypustem trapezowym.
Źródło: Opracowanie własne.
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PODSUMOWANIE
Z roku na rok przybywa dowodów na to, że jesteśmy świadkami zachodzenia 

stosunkowo szybkich zmian klimatycznych na Ziemi [m.in. Hansen i in. 2006, 
Miler i Grajewski 2006, IPCC 2007, Mager i in. 2009, Serba i in. 2009]. 
Niekorzystne efekty tych przemian, związanych głównie ze wzrostem temperatury 
powietrza i brakiem zwiększonego przychodu ze strony opadów atmosferycznych, 
stawiają przed leśnikami bardzo duże wyzwanie – zapewnienie trwałości 
ekosystemom leśnym. Pewną rolę w stabilizacji stosunków wodnych, będących 
podstawą homeostazy ekosystemów, mogą pełnić obiekty małej retencji, których 
wybudowanie może jednak skutkować wielokierunkowymi zmianami [Prognoza… 
2009].

Projekty małej retencji w lasach były realizowane z powodzeniem od połowy 
lat dziewięćdziesiątych W roku 2006 powstała koncepcja skoncentrowania tego 
typu działań i opracowania jednego wniosku do Funduszu Spójności. 
Przygotowany projekt zatytułowany „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz 
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” 
ma szansę stać się pierwszym w Europie, realizowanym na tak wielką skalę, 
przedsięwzięciem związanym z małą retencją w lasach. Celem projektu jest 
likwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia naturalnych stosunków 
wodnych, które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym 
całej zlewni. Cel ten zostanie osiągnięty również poprzez podjęcie działań 
zwiększających potencjalne zdolności retencyjne lasów. Projekt obejmuje: 
renaturyzację obszarów wodno-błotnych, odbudowę systemów nawadniających 
oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających oraz budowę oraz 
odbudowę obiektów retencjonowania wody.

Należy pamiętać o tym, że wykonane już obiekty małej retencji wodnej muszą 
być przedmiotem troski ze strony ich zarządców. Obowiązkowo w planach należy 
przewidywać nakłady na ich konserwację, bieżące naprawy, a z czasem również 
remonty. Brak właściwego nadzoru i działań w krótkim czasie doprowadzić mogą 
do zniszczenia urządzeń piętrzących i zabezpieczających, czy wypłycania 
zbiorników, które przestaną pełnić przynajmniej niektóre ze swoich ważnych 

Ryc. 11. Zbiornik wodny nr 1 na cieku Krępa a) woda przepływająca przez nieszczelną 
ściankę b) erozja gruntu spowodowana omijaniem przez wodę zbyt krótkiej ścianki (fot. T. 
Dobek)
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funkcji. Oprócz sukcesywnego zmniejszania objętości retencjonowanej wody 
wykluczyć będzie trzeba je np. z sieci punktów czerpania wody.

WNIOSKI
1. Na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa dotychczas wykonano dwa projekty z 

zakresu małej retencji. Jeden na Sinowej Strudze w 1999r., obejmujący wykonanie 
3

4 zbiorników wodnych o łącznej pojemności 1.555 m . Drugi na cieku Krępa w 
3

2006r. gdzie powstały 3 zbiorniki wodne o łącznej objętości 33.793 m .
32. Koszty retencjonowania 1 m  wody na cieku Krępa oszacowano na 5,17 zł, 

natomiast na cieku Sinowa Struga na 57,20 zł – przeszło jedenastokrotne 
przekroczenie założeń realizowanego programu.

3. Objętość zbiorników wodnych na rzece Sinowa Struga wynosi obecnie 
tylko 33% stanu początkowego. Sytuacja ta spowodowana jest intensywnym 
transportem przez wody cieku piasku oraz osadów organicznych. Nachylenie 
stoków doliny sprzyja procesom deluwialnym i przedostawania się piasku do dna, 
zabierania go z prądem w dół rzeki i akumulacji w zbiornikach retencyjnych. 
Według kryterium Hartunga ów zbiorniki już po upływie 19 lat przestaną spełniać 
swoją funkcję retencyjną.

4. Czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu obu cieków do drugiej 
(Sinowa) i trzeciej (Krępa) klasy czystości wód była wysoka zawartość azotu 
azotynowego i żelaza. Stosunkowo wysoka zawartość azotynów jest 
prawdopodobnie pochodną obecności dużej ilości osadów dennych w zbiornikach.

5. Zniszczenia umocnień urządzeń piętrzących są wynikiem zastosowania 
palisad z drewna okrągłego zamiast konstrukcji ścianek szczelnych. Powstające 
nieszczelności mogą być przyczyną zniszczenia wykonanych obiektów małej 
retencji.

6. Jednostki zarządzające muszą obowiązkowo przewidywać środki na 
konserwacje, bieżące naprawy, czy w niedalekiej przyszłości, również remonty 
obiektów małej retencji. Brak właściwego nadzoru i podejmowania stosownych 
działań w krótkim czasie doprowadzić mogą do zniszczenia urządzeń piętrzących i 
zabezpieczających, czy też wypłacenia się zbiorników wodnych, które przestaną 
pełnić przynajmniej niektóre ze swoich ważnych funkcji. Oprócz sukcesywnego 
zmniejszania objętości retencjonowanej wody wykluczyć będzie trzeba je np. z 
sieci punktów czerpania wody.
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STRESZCZENIE
Projekty małej retencji w polskich lasach realizowane były z powodzeniem od 

połowy lat dziewięćdziesiątych. W 2006 roku powstała koncepcja skoncentrowania 
tego typu działań i opracowania jednego wniosku do Funduszu Spójności 
zatytułowanego „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie 
powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, który ma szansę 
stać się w Europie pierwszym realizowanym na tak wielką skalę przedsięwzięciem 
związanym z małą retencją w lasach. W pracy analizie poddano dane dotyczące 
dotychczas wykonanych inwestycji małej retencji wodnej na terenie Nadleśnictwa 
Dąbrowa. Oszacowano tempo zamulania czterech zbiorników małej retencji na cieku 
Sinowa (Sinowa Struga), określono jakość retencjonowanych wód w zbiornikach 
wodnych cieków Krępa i Sinowa oraz zdiagnozowano problemy związane z 
utrzymaniem i konserwacją wybudowanych urządzeń hydrotechnicznych. W celu 
określenia stopnia zamulenia i opracowania prognozy tego zjawiska jesienią 2011r. 
wykonano pomiary głębokości wody i miąższości namułów w zbiornikach. Na 
każdym zbiorniku założono jeden transekt pomiarowy celem pozyskania danych 
sytuacyjno-wysokościowych do przekrojów podłużnych. Badania jakości wód (pH, 
azotanów, azotynów, żelaza) przeprowadzono w maju 2011r. według metody testu 

3JBL Testset. Koszty retencjonowania 1 m  wody na cieku Krępa oszacowano na 5,17 
zł, natomiast na cieku Sinowa Struga na 57,20 zł. Objętość zbiorników wodnych 
wynosi obecnie jedynie 33% stanu początkowego i za 19 lat przestaną spełniać swoją 
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funkcję retencyjną (kryterium Hartunga). Badania jakości wód wykazały znaczną 
zawartość azotynów i żelaza. Zauważono, że aktualnie głównym problemem w 
utrzymaniu budowli są niewłaściwie wykonane ścianki szczelne. Poczynione 
obserwacje wykazały, że wybudowane obiekty nie są otaczane należytą troską ze 
strony zarządcy, który obowiązkowo przewidywać powinien środki na okresowe 
konserwacje, bieżące naprawy, czy w niedalekiej przyszłości, również remonty 
obiektów małej retencji. Brak właściwego nadzoru i podejmowania stosownych 
działań w krótkim czasie doprowadzić mogą do zniszczenia urządzeń piętrzących i 
zabezpieczających, czy też wypłacenia się zbiorników wodnych, które przestaną 
pełnić przynajmniej niektóre ze swoich ważnych funkcji. Oprócz sukcesywnego 
zmniejszania objętości retencjonowanej wody wykluczyć będzie trzeba je np. z sieci 
punktów czerpania wody.

SUMMARY
Since 2007 the program called “Enhancing water storage capacity and 

preventing floods and drought in lowland forest ecosystems” has been implemented 
in the Polish forests. Its objective is to stop or slow down the outflow of surface water 
in the vicinity of small catchment areas and to support the development of natural 
landscape. The activities include, among others, the construction or renovation of 
several thousand water storage systems in lowland forests throughout the country. 
One of the major goals of the project is to support ecologically sound methods of 
water retention. The improvement of water balance will enhance biodiversity in forest 
ecosystems. This project may become the first large effort in Europe to develop small-
scale water retention in forests. It analyzed the small water retention investments data 
already existing in Dąbrowa Forest Division. The rate of silting four small water 
reservoirs on Sinowa River was estimated. Water quality in water reservoirs in Krępa 
and Sinowa River was identified. Hydrotechnical buildings maintenance problems 
were diagnosed. To determine the silting degree and predictions of this phenomenon 
in autumn 2011 water depth and thickness of silt in the reservoirs were measured. 
Water quality (pH, nitrates, nitrites, iron) by JBL Testset in May 2011 was identified. 

3Cost of 1 m  of water retention on the Krępa River estimated at 5.17 PLN, while the 
Sinowa River at 57.20 PLN. The volume of water reservoirs is currently only 33% of 
original state. Within 19 years, they will stop perform its function of water retention 
(Hartung standard). Water quality tests showed high levels of nitrite and iron. It was 
noted that currently the main problems in maintaining the buildings are incorrectly 
constructed sheet pile walls. The observations showed that the constructed objects are 
not surrounded proper care. The administrator should provide for funds for 
maintenance, repair and overhaul the current small water retention objects. Lack of 
proper supervision and take appropriate action in the short term can lead to the 
destruction of dams and protective equipment, or pay the water bodies that no longer 
serve at least some of its important functions. In addition to the gradual reduction of 
the volume of retained water will have to be excluded from the network such as water 
points.
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