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Wstęp 

W warunkach ograniczonych zasobów wodnych i wzrastajęcych kosztów inwestycji 

i eksploatacji urzędzeń nawadniajęcych zasadnicze znaczenie ma prawidłowa rejoni

zacja i projektowanie urzędzeń nawadniajęcych. Podstawę projektowania nawodnień 

powinno być określenie miarodajnych niedoborów wodnych roślin w danyc~ warunkach 

klimatycznych i glebowo-wodnych. 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki obliczeń niedoborów wodnych, wy

stępujęcych na łęce 3-kośnej w czterech rejonach północnej Polski, pod kętem 

wpływu na ich wielkość warunków klimatycznych i zróżnicowania zdolności retencji 

wodnej różnych typów gleb. 

Metodyka 

Obliczenia niedoborów wodnych łęki 3-kośnej oparte zostały na bilansie wodnym 
profilu glebowego. Metoda ta wymaga oceny aktualnego stanu wszystkich czynników 

gospodarki wodnej strefy korzeniowej profilu, które powinno spełniać równanie bi

lansowe w postaci: 

ERUk = ERUp + P + WG - ETr - H; (1) 

gdzie: 

ERUk, ERUp - efektywna retencja użyteczna na końcu i poczętku okresu obliczeniowe

go, 

P - opad atmosferyczny, 
WG - zasilanie strefy korzeniowej przez wody gruntowe wykorzystywane na ewapo

transpirację, 
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ETr ewapotranspiracja rzeczywista traw, 
H - odpływ poniżej strefy korzeniowej. 

Jako kryterium występienia niedoboru wody przyjęto wyczerpanie efektywnej re
tencji użytecznej ERU. Efektywna retencja użyteczna jest zapasem wody łatwo dos
tępnej, przy którym nie występuje hamowanie wzrostu traw i ograniczanie ewapotran

spiracji. 
W okresie, w którym wystąpiło wyczerpanie wody łatwo dostępnej, obliczany jest 

niedobór wody jako: 

N= - ERUk, (2) 

gdzie wartość efektywnej retencji użytecznej na końcu okresu obliczana jest z 
równania (1) 

Obliczenia niedoborów wodnych wykonano dla okresów dekadowych z wielolecia, a 
następnie przez sumowanie dla okresów miesięcznych i całego okresu wegetacji. 

Przeprowadzono je dla czterech rejonów północnej Polski: 
1) Biebrza (stacja meteorologiczna IMUZ Biebrza, 24 lata), 
2) dolina Omulwi (stacja meteorologiczna Ostrołęka, 23 lata), 
3) dolina Noteci (stacja meteorologiczna IMUZ Bydgoszcz, 28 lat), 
4) Szczecin (stacja meteorologiczna Szczecin Dąbie, 18 lat). 

Uwzględniono trzy typy siedlisk glebowych o zróżnicowanych zdolnościach reten

cyjnych i warunkach zasilania: 
1) gleby mineralno-murszowe o małej zdolności retencyjnej w siedliskach bez 

zasilania wodami gruntowymi (ERU=60 mm, WG=O mm-d-1), 
2) gleby torfowa-murszowe w siedliskach zasilanych przez wody gruntowe (ERU = 

= 90 mm, WG= 1,5 mm·d-1), 

3) gleby torfowa-murszowe zamulone i mady na torfie w dolinach rzek, intensy
wnie zasilane przez wody gruntowe (ERU = 90 mm, WG= 3 mm-d-1). 

Na podstawie wieloletnich niedoborów obliczono niedobory wodne o różnym praw
dopodobieństwie. Ola celów nawodnień użytków zielonych przyjęto za miarodajne nie
dobory wodne o prawdopodobieństwie 20%, co oznacza całkowite pokrycie niedoborów 

w 80% lat (raz na pięć lat nie będą mogły być pokryte w pełni). 

Wyniki 

W tabeli 1 zestawiono miarodajne niedobory wodne łęki 3-kośnej o wydajności 

12 t siana z l ha (I pokos 5 t·ha-1, II pokos 4 t·ha-1, III pokos 3 t·ha-1), w 

różnych warunkach glebowo-wodnych czterech regionów w północnej Polsce. 
Wyniki przeprowadzonych obliczeń wykazały, że w kwietniu niedobory nie wystę

puję. W maju pojawiają się tylko na najsłabiej uwilgotnionych glebach mineralno-
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T a b e 1 a 1 

Niedobory wodne łęki 3-kośnej (12 t ha-1 siana) w 3 typach siedlisk 
glebowych,w mm 

Miesiąc 

Rejor, IV V VI VII VIII IX IV-IX 

ERU = 60 mm, WG= O mm d-l 

Biebrza o 14,l 21,0 64,7 36,6 22,3 133,0 
Ostrołęka o 19,6 26,l 75,4 40,4 25,2 163,2 
Bydgoszcz o 39,7 4B,7 89,4 61,9 49,2 241,0 
Szczecin o 31,1 44,9 74,0 52,8 34,6 218,5 

ERU = 90 mm, WG = 1,5 mm d-l 

Biebrza o o o 24,9 20,0 14,1 53,3 
Ostrołęka o o o 33,4 30,8 20,9 82,8 
Bydgc,szcz o o 17,0 69,6 54,3 33,8 155,7 
Szczecin o o o 47,0 56,2 31,9 125,9 

ERU 90 mm, WG 3 mm d-l 

Biebrza o o o o 13,3 5,6 18, 7 
Ostrołęka o o o 11,4 19,6 15,3 42,9 
Bydgoszcz o o o 37,9 42,7 31,7 104,0 
Szczecin o o o 23,3 34,8 22,6 72,B 

ERU - efektywna retencja użyteczna w warstwie korzeniowej. 
WG - intensywność zasilania strefy korzeniowej przez wody gruntowe. 

-murszowych. Na glebach o lepszych właściwościach retencyjnych również w czerwcu 

nie stwierdzono występowania niedoborów wodnych. Jedynie dla Bydgoszczy, w rejo

nie o niskich opadach, niedobory mogą być rzędu kilkunastu milimetrów. Największe 

niedobory wystąpiły w lipcu i sierpniu we wszystkich siedliskach glebowo-wodnych 

i we wszystkich analizowanych rejonach. Praktycznie można więc przyjęć, że w la
tach średnich (50%), jak również suchych, zdarzających się raz na pięć lat, nie

dobory wodne na glebach o średnich i dobrych warunkach retencyjnych nie występu

ję w okresie I pokosu i na początku II pokosu traw. 

Największe niedobory wodne stwierdzone w rejonie Bydgoszczy, który odznacza 

się niskimi opadami. Niedobory te wynoszę w okresie wegetacji od 100 mm nagle
bach dobrych i zasilanych przez wody gruntowe do 240 mm na słabych glebach mine

ralno-murszowych. Nieco niższe niedobory występuję w rejonie Szczecina, natomiast 
najniższe stwierdzono w północno-wschodniej Polsce: od kilkunastu milimetrów na 

glebach dobrych do około 150 mm na glebach słabych. Należy stwierdzić, że różnice 

llliędzy Polską P,ółnocno-wschodnią i Północno-z.łchodnię sę niewielkie, i dla okresu 

1118Q8tacyjnego wynoszę od 30 do 70 mm. 



162 L. ŁABĘDZKI 

Znacznie większe zróżnicowanie niedoborów wodnych występuje na różnych typach 
gleb. W czterech analizowanych rejonach niedobory wody w siedliskach nie za~ila
nych przez wody gruntowe były 3-5 razy wyższe od niedoborów na glebach intensyw
nie zasilanych przez wody gruntowe. Na przykład w dolinie Noteci odpowiednie war

tości niedoborów miarodajnych wyniosły 104 i 240 mm, a w dolinie Biebrzy 20 i 
130 mm. Na wielkość niedoborów mają więc duży wpływ właściwości retencyjne gleb i 

warunki zasilania przez wody gruntowe siedliska, w którym gleby te się znajdują. 

Wnioski 

1. Obliczenia miarodajnych niedoborów wodnych łąki 3-kośnej umożliwia ocenę 

potrzeb nawodnieniowych dla celów rejonizacji i projektowania urzędzeń nawadnia
jęcych. 

2. W północno-zachodniej Polsce, na glebach o średnich i dobrych własnościach 

wodnych, nie występuje potrzeba nawadniania łęk 3-kośnych w okresie I pokosu i w 
czerwcu. Jedynie na glebach mineralno-murszowych, położonych w siedliskach nie za

silanych przez wody gruntowe, należy przewidzieć nawodnienia już w maju. 

3. W północno-wschodniej Polsce łęki w siedliskach intensywnie zasilanych pra

ktycznie nie wymagają nawodnień, natomiast na glebach słabszych wymagają nawod
nień od lipca (w II i III odroście). 

4. O wielkości niedoborów wodnych decyduję głównie siedliska glebowo-wodne, a 
w mniejszym stopniu zróżnicowanie warunków meteorologicznych w porównywalnych re
jonach Polski Północnej. 
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n. Aa6eHA3KH 

ĄE~Rl.U{TH B0,1l,hl .IT,JLH nYrOB B CEBEPHO~ l.łACTR IlO~blIIH 

P e 3 fil M e 

B CTBT&e npoBOAHTCR o~eHK8 A8~H~HTOB BOA!i A~R TpexKOCHblX ~yroB 
B HeKOTOpblX pattoHax ceBepHott qacTH Ilo~&mH. O~eHKa OCHOBNB80TCR H8 
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~eKa~HbIX BO~HhlX 6anaHcax noąBY. le~H~KTY BO~Y HCqHcnsnH nocne HCąep
OBHKS nerKO AOCTYDHOD pacTeHHSM BO~Y. 

B ceBepo-aana~aott ąacTH TionhmH nyra Ha noąBax c xopomHM Bnaro3a
xepEaHHeM AOJIXH!. opomaThcs c amns no ceHTs6ph, a aa noąBax co cna
OYM BnaroaaAepzaHHeM - yge C Mas. B ceBepo-BOCTOqHoD U.BCTH CTpaHY 
~yra Ha noąBax C 3RaąxTenhHOD BnaroeMKOCThD He HYEA8WTC8 B opomeHHH, 
a Ha noąBax c He6onhmoa BnaroeMKOCThID ~onEHY opomaThCS c urona. 

L. Łabędzki 

WATER OEFICIENCY OF GRASSLANDS IN WESTERN POLANO 

S u m m a r y 

Water deficiency of three-cut meadows in same northern regions of Poland is 
estimated on the basis of the ten-day water balance of soil. The water deficiency 
was calculated after exhaustion of readily available water in soil. 

In north-western part of Poland the meadows on soil with good water retention 
should be irrigated in the period July-September, whereas on soil with small water 
reserve - as early as since May. In the north-western part of Poland the meadows 
on soil with high water capacity do not require any irrigation, whereas those on 
soil with low water capacity should be irrigated since July. 


