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Wstęp 

Na Niżu Polskim użytki zielone są położone w dolinach i obniżeniach śródpol

nych. Gleby i stosunki wodne są tu zróżnicowane. W zwięz~u z tym niedobory wodne 

dla pełnego pokrycia potrzeb wodnych roślin bywają różne. Badania IMUZ [l, 2] wy

kazały, że w niektórych siedliskach roślinność łękowa ma pod dostatkiem wody na

wet w latach bardzo suchych, a w innych latach, nawet o średnich opadach, brakuje 
wody. 

W pracy niniejszej przedstawia się metodykę obliczania potrzeb i niedoborów 

wodnych wysoko wydajnych użytków zielonych, z uwzględnieniem zróżnicowania zdol

ności retencyjnych gleb i zasilania siedlisk dolinowych przez wody gruntowe. 

Metodyka obliczania niedoborów wodnych łęk 

Niedobory wodne łęk proponuje się obliczać według wzoru.: 

N= ETr - P - ERUp + ERUk + H, (1) 

gdzie: 

N - niedobór wody w rrm, 

ETr - ewapotranspiracja wysoko wydajnej łęki, 

P - opad, 

ERUp i ERUk - zapasy wody łatwo dostępnej na początku i na końcu okresu bilanso

wego, 

H - odpływ powierzchniowy i wgłębny. 
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Okresy bilansowe powinny być krótkie; do celów projektowania proponuje się 

dekadowe, a do eksploatacji nawet krótsze. 
Ewapotranspirację rzeczywistą roślin dobrze zaopatrzonych w wodę oblicza się 

na podstawie zdolności ewaporacyjnej powietrza i empirycznych współczynników roś

linnych, zależnych od fazy rozwojowej i masy nadziemnej: 

ETr = ETp·k; (2) 

gdzie: 

ETr - ewapotranspiracja rzeczywista roślin w warunkach dobrego uwilgotnienia gleb, 

ETp - ewapotranspiracja wskaźnikowa, zwana potencjalną, obliczana z danych meteo-
' 

rologicznych według wzoru Penmana, I 
k - współczynnik roślinny. 

Jako wodę łatwo dostępną przyjmuje się część wody użytecznej w warstwie ko

rzeniowej, tj. wodę zawartą między połowę pojemnością a wilgotnością krytyczną, 

przy której obserwuje się początek hamowania przyrostu masy roślinnej (tab. 1). 

Wyznaczamy ją ze wzoru: 

gdzie: 

ERU - woda łatwo dostępna, 

Wk - wilgotność krytyczna, 

PPW - polowa pojemność wodna. 

ERU = PPW - Wk; (3) 

-W badaniach stwierdzono duże zróżnicowanie zdolności retencyjnych gleb łęko
wych. Wynoszę one w warstwie 100 cm od 30 mm na piasku murszastym do 60 mm nagle

bie mineralno-murszowej i 80-120 mm na dobrych madach średnich i glebach torfowa
-murszowych (tab. 2). 

Zasilanie poszczególnych siedlisk przez wody gruntowe bywa bardzo różne. W 

wielu dolinach, np. w dolinie Wisły i Noteci na pobrzeżu, u podnóża wysoczyzny, 
sę tereny źródliskowe, dalej wysiękowe, a na środku słabo zasilane przez wody 

gruntowe. Badania wykazały, że ilość wód gruntowych, podsiękajęcych do warstwy 

korzeniowej w okresie lat suchych, może wynieść 180 mm na torfie słabo zmurszałym 

(Mt Iaa), 80-120 mm na torfie średnio zmurszałym (Mt Ilbb) i niewielkie ilości na 

glebach silnie zmurszałych płytkich (tab. 3). Odpływy oblicza się z bilansu wod

nego w tych okresach, kiedy opady wysycę gleby powyżej polowej pojemności wodnej. 

O• obliczenia niedoborów wodnych konieczne jest: zebranie wieloletnich da

nych meteorologicznych i obliczenie tzw. parowania potencjalnego ETp, ustalenie 

zapasów wody użytecznej na wiosnę na podstawie polowej pojemności wodnej i wilgot
ności krytycznej; lub też określenie szacunkowe na podstawie właściwości fizycz

no-wodnych gleb oraz ilości wód gruntowych, zasilających w okresie lat suchych 
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T a'b e 1 a 1 

Rozkład sił ssących (pF) w różnych glebach łękowych w okresie 
wilgotności krytycznej 

Siła ssąca (pF) w warstwach gleby Poziom Rodzaj wody gleby 0-10 10-20 20-30 30-40 50-60 70-80 90-100 
cm cm cm cm cm cm cm gruntowej 

Torfowa-mur-
szowa 3,0 2,5 2,2 2,0 1,8 1,0 0,0 77 

MT II cb 

Murszowa-mi-
neralna na 3,4 2,9 2,8 2,3 2,2 2,2 2,0 150 piasku 

Mmr 11 

Murszowa-mi-
neralna na 3,1 2,8 2,7 2,6 2,1 1,7 0,0 90 
glinie 

Mada średnia 3,7 3,3 3,1 2,8 2,4 2,2 2,1 165 F-33 

T a b e 1 a 2 

Zapasy wody użytecznej (w mm) dla traw w różnych glebach 
(warstwa 0-100 cm) 

Pożądany poziom Odwodnienie Odwodnienie 
Rodzaj gleby wody gruntowej, optymalne, głębokie, 

m mm nm 

Mt I aa 0,90-1,1 170 100 
Mt II bb 0,9 100 80 
Mt III CC 0,6 65 65 
Mmr 3,3 0,8 100 80 
Mmr 11 0,5 50-80 40-60 
Me 11 0,5 70 30-60 
F 33 0,8 90-120 60-75 

warstwę korzeniową - na podstawie rozpoznania hydrogeologicznego, położenia ista
nów wody gruntowej w czasie suszy. Empiryczne współczynniki roślinne opracowali 

pracownicy IMUZ na podstawie wieloletnich badań lizymetrycznych, co podano w ta

beli 4. 

W wyniku wieloletnich obliczeń ustala się niedobory o różnym prawdopodobień

stwie. Ola celów projektowania przyjmuje się miarodajne niedobory dla łęk kośnych 

o prawdopodobieństwie 20%, a dla wysoko wydajnych pastwisk 10%. 
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Tabela 3 

Charakterystyka siedlisk łękowych i ilości wód gruntowych zasilających warstwę 
korzeniową w okresie lat suchych 

Typ siedliska Rodzaj gleby 

Pobagienne zmelioro- Mt I aa; 
wane torfowa-murszowe słabo 

zmurszałe 

Pobagienne grędo
wiejęce 

Grędy podmokłe 

Grędy właściwe 

Mt II bb; 
torfowa-murszowe średnio 
zmurszałe 

Mt III c 1; 
torfowa-murszowe silnie 
zmurszałe, płytkie i 
średnio głębokie 

t-tnr 11; 
mineralno-murszowe 

M'nr 11 i Me 11 ; 
mineralno-murszowe 
i murszowate na piasku 

Poziom wody 
gruntowej, 

m 

0,4-0,8 

0,6-0,9 

0,6-1,2 

0,1-1,0 

0,6-1,5 

Podsięk ka
pilarny, 

mm 

140-180 
0-4 mm d-l) 

100-140 
(2-3 mm d-l) 

40-60 
(1 mm d-l) 

40-60 
(1 mm d-l) 

T a b e I a 4 

Współczynniki empiryczne dla łęk trzykośnych K ~ ETr/ETp (Pel'lllan) 

Pokos Miesiąc 

I IV 

V 

II VI 

VII 

III VIII 

IX 

Dekada 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Przewidywany plon siana, dt ha-1 

30 

0,33 
0,60 
0,70 

0,60 
0,85 
0,90 

0,45 
0,55 
0,65 

0,60 
1,00 
1,11 

0,70 
1,00 
1,20 

1,10 
1,10 
1,15 

40 

0,40 
0,60 
0,75 

0,70 
0,90 
1,00 

0,55 
0,65 
0,75 

0,90 
1,10 
1,20 

0,80 
1,05 
1,30 

1,20 
1,20 
1,20 

50 

0,45 
0,65 
0,80 

0,80 
0,95 
1,10 

0,60 
0,75 
0,85 

1,10 
1,15 
1,30 

0,85 
1,10 
1,40 

1,30 
1,30 
1,25 

60 

0,50 
0,65 
0,85 

0,90 
1,05 
1,20 
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T a b e 1 a 5 

Bilans wody łąki w dolinie rzeki Omulwi (woj. Ostrołęckie) w roku 19B3 
za okres wegetacji (IV-IX), w Jllll 

Siedlisko p ETp ETr ERUp ERUk Wg H N 

Gleba torfowa-murszowa na tere-
nie wysiąkowym 242 592 537 90 o 90 26 141 

Gleba mineralno-rurszowa na 
piasku bez zasilania wód 
gruntowych 242 592 537 60 o o 1B 253 

Przykład obliczania niedoborów wodnych łąki 

Według podanych wyżej metod obliczono niedobory wodne łąk w dolinie rzeki 

Omulwi dla okresu 23 lat. Stwierdzono duże zróżnicowanie potrzeb wodnych w zależ
ności od siedliska glebowo-wodnego. Obliczenia dla roku suchego 19B3 podano w ta

beli 5. Z obliczeń tych wynika, że w bardzo suchym roku 19B3, w siedlisku zasila

nym przez wody gruntowe, niedobory wyniosły 140 Jllll wody, a w siedlisku gleby mi

neralno-murszowej bez zasilania wód gruntowych 253 Jllll. Niedobory miarodajne (p = 

= 20%) wyniosły 40 i 160 Jllll. Rodzaj gleby, jej zdolności retencyjne i warunki za

silania przez wody gruntowe decydują więc o potrzebie nawodnienia. 
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B. PorycKH 

METO~ OUEHKH ~EWHUHTA BO~~ ,1J.JIH TPABHHWC YI'O~~ B CBH3H 
C PA3HHM BO~HM PElKHMOM ~OJIBHHWC EHOTOilOB 

P e a D M e 

TpaBRBbl'.e yrOAbR B Tionbme pacnonosea~ rnaBB~M oOpaaoM B peqabDC 
~OnHHaX HB DOHHKeHHRX nno~aAH. Haxo~R~HeCR TaM noqB~ pacnonara.mT 
aanacaMH nerKo YCBOReMoi BOAJ:,1 KoneOnD~HeCR OT 30 AO 120 MM. KpoMe 
Toro rpyHTOB~e BOAJ:,1 MOryT HHTeHCHBHO caa6saTb HeKOTOp~e ÓHOTOD~ ny
roB aa cqeT K8DHnnapaoro DOADHT~B8HHR. TaKHM o0pa30M OHOTO~ Tpa
BRH~X yrOAHtt HM8DT paanHqH~e BOAH~e pe•HM~. 

ABTOP npeAnaraeT DpOBO~Tb o~eHKY ~e~H~HTOB BOA~ B ~eKa~ax DO 
~opMyne: 
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N= ETP - P - EPUn + EPUk + H, 
rĄe: N - Ąe~H~HT BO~, ETP - aKTyanbHan 3BanoTpaHCilHpa~Hn, P - aT
MOC~epHNe ocaĄKH,EPUp, EPUk - nerKo ycBoneMan pacTeHHRMH BoĄa B 
Haqane H KOH~e nepHOĄa, H - CTOK BOĄN. 

YcTaHoBneHo, qTo TpaBRHHe yrOĄbH Ha xopomHX TOp~HHO-MypmeBwc no
qBax HHTeHCHBHO IlOĄDHTliBaeMble OT YPOBHH rpyHTOBliX BOĄ, He HJXĄ8IDTCH 
B opomeHHH, TOrĄa Ha xyĄmHX noąBax Oe3 DOĄHTNBaHHH HeOOXOĄHNhl B cy
XHe ro~ opomeHHH Ha ypOBHe 120-230 MM. 

W. Roguski 

THE t-ETHOD OF ESTIMATION OF WATER DEFICIENCIES OF GRASSLANDS 
IN CONNECTION WITH DIFFERENT WATER CONOITIONS OF VALLEY SITES 

S u m ~ a r y 

Grasslands in Poland are situated mainly in river valleys and in local area 
depressions. Soils of these sites have different reserves of readily available wa
ter varying from 30 to 120 mm. Moreover, same grassland sites can be intensively 
fed by capilary rise from the ground water level. Thus particular grassland sites 
can be of various water conditions. 

The author proposes to estimate the water deficiencies in particulat ten-day 
periods according to the formula: 

N= ETR - P - ERUp + ERUk + H, 

where: N - water deficiency, ETR - actual evapotranspiration, P - precipitation, 
ERUp-ERUk - readily available water in the beginning and the end of the period, 
H - water flow-off. 

It has been proved that the grasslands on good peat-muck soils intensively fed 
by capillary rise from the ground water level do not require irrigation, whereas 
the grasslands on weaker soils should be irrigated with water rates of 160-230 mm 
in dry years. 
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