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Gospodarka wodna w lasach

Wstęp
4 września 1992 r. odbyło się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie seminarium naukowe nt. Gospodarka wodna w lasach”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komi-

tetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii
Rolniczych w Poznaniu i Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-

szawie, Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz leśników praktyków z terenu.

Okazją do zorganizowania tego seminarium było 45-lecie pracy naukowej i 70-lecie
urodzin wieloletniego kierownika Zakładu Gospodarki Wodnej IBL prof. dr. hab. Feliksa
Białkiewicza — cenionego autorytetu w dziedzinie melioracji wodnych w lasach oraz
oczyszczania i utylizacji ścieków.

Na seminarium zaprezentowano dorobek naukowy pracowników Instytutu Badawczego
Leśnictwa z zakresu problematyki wodno-leśnej, przede wszystkim pracowników Zakładu
Gospodarki Wodnej i wielu wybitnych naukowców z nim współpracujących.

Zakład Gospodarki Wodnej IBL powołano do życia w 1957 r., przy czym pierwszym
kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Stanisław Bac, członek rzeczywisty PAN. Po
przejściu na emeryturę prof. Baca kierownikami zakładu byli kolejno doc. dr hab. Stefan
Ostrowski (1960-69), prof. dr Maksymilian Kreutzinger (1970), prof. dr hab. F. Białkiewicz
(1970-1992). Obecnie funkcję tę pełni doc dr hab. Andrzej Ciepielowski.

Działalność badawcza Zakładu Gospodarki Wodnej na przestrzeni jego 35-letniej pracy,

koncentrowała się na następujących badaniach:

С
O
С

potrzeb wodno-pokarmowych drzew i drzewostanów,
nad ustaleniem zasad regulacji stosunków wodno-glebowych w lasach i nieużytkach śródleśnych nadmiernie uwilgotnionych,
nad ustaleniem zasad nawadniania szkółek leśnych i zadrzewieniowych,
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О

nad uproduktywnieniem lasów odczuwających niedobór wilgoci drogą budowy

О

nadwpływem stopnia i rozkładu lesistoŚści na układ stosunków wodnych w

małej śródleśnej retencji wodnej,

O
О

О

re-

gionie,
nadwpływem lasu na obieg zanieczyszczeń w różnych warunkach skażenia Środowiska,

nad oczyszczaniem i wykorzystaniem wód ściekowych w glebie pod plantacjami drzew,

nadwpływem budowli hydrotechnicznych na produkcyjność otaczających laSÓW.

Kontynuowanie i rozwijanie tej problematyki oraz innej, na którą wskazali: prof. F.
Białkiewicz, referenci generalni na seminarium — doc. A. Gorzelak, prof. J. Kutera i doc.
A. Ciepielowski — oraz dyskutanci w czasie seminarium, wydaje się być koniecznością
dla spełnienia oczekiwań leśników.
Zmiana pokoleń w wyniku odejścia na emeryturę kilku zasłużonych dla Zakładu Gospodarki Wodnej pracowników a szczególnie brak samodzielnych pracowników naukowych
mogących poprowadzić badania z zakresu melioracji wodnych w lasach oraz oczyszczania
i utylizacji ścieków, dominujących dotychczas w badaniach Zakładu, stwarza określone
trudności. Zakład Gospodarki Wodnej liczy na rozwój naukowy nowych asystentów,
wykazujących zdolności do pracy naukowej ale nabierających dopiero doświadczenia w
kierowaniu tematami badawczymi.

Część referatowa seminarium (Prace IBL — seria B. 1992), na którą złożyło się 15 prac,

obejmowała trzy bloki tematyczne rozwijane w czasie wieloletniej działalności Zakładu a
mianowicie:
Z
©
О

hydrologiczne funkcje lasu,
regulacja stosunków wodnych w lasach,
oczyszczanie i wykorzystanie wód ściekowych na plantacjach drzew.

Hydrologiczne funkcje lasu.
Polska dysponuje bardzo ograniczonymi zasobami wód powierzchniowychi podziemnych.

Stan zasobów wód powierzchniowych (odpływ z 1 km” ) stawia Polskę na 22 miejscu wśród
państw europejskich. Ponadto czystość tych zasobów pozostawia wiele do życzenia.

Zaledwie 11% zasobów wodnych znajduje się w I i II klasie czystości, a 46,4% stanowią
wody bardzo silnie zanieczyszczone. Na trudności we właściwym gospodarowaniu wodą
w lasach rzutuje nie tylko ogólny stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych ale
również nierównomierny ich rozkład sezonowy — występowanie zarówno lat suchych jak
i mokrych oraz niedoborów wody w okresie wegetacyjnym. Las spełnia rolę ochronną dla
zasobów wodnych — wymusza obieg wody, przyczynia się do zwiększenia i jednocześnie
oczyszczenia zasobów wodnych. W leśnictwie do tej pory dominowały odwodnienia a w
małym stopniu korzystało się z nawodnień (za wyjątkiem szkółek). Usytuowanie na
terenach leśnych akwenów (rzek, jezior, zbiorników) oraz ujęć wodnych stwarza problem
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właściwej ich eksploatacji w celu zachowania naturalnych stosunków wodnych

i małej

ingerencji w środowisko leśne.

Ponad 30-letnie badania ZGW, prowadzone na małych zlewniach nizinnych nad wpływem
lasu na kształtowanie się wielkości i rozkładu w czasie poszczególnych elementów skła-

dowych bilansu wodnego (opadu atmosferycznego i parowania, odpływu gruntowego i

powierzchniowego, retencji gruntowej itp.) pozwalają stwierdzić, że las wpływa na cyrkulację wody, a zwłaszcza zwiększenie czasu retencjonowania w porównaniu z terenami
rolniczymi, przy czym jego rola jest uzależniona od lokalnych warunków klimatycznych i
fizyczno-geograficznych.
Dzięki zdolnościom retencyjnym las zwiększa możliwości użytkowego wykorzystania
zasobów wodnych. Ponadto powoduje opóźnienie tworzenia się fal wezbraniowych. Przyczyną opóźnienia jest duża przesiąkliwość Ściółki leśnej oraz gleby pod lasem i zdolności
intercepcyjne roślinności leśnej w okresie lata, a w czasie zimy opóźnienie tajania pokrywy
Śnieżnej i płytsze przemarzanie gleby.

Retencyjne zdolności lasu sprawiają, że fala wezbraniowa opada przez dłuższy okres i
procentuje zwiększonym odpływem w miesiącach letnich. Odpływ z 1 ha powierzchni
małych zlewni porośniętych lasem na terenach nizinnych dorzecza Wisły, może w półroczu
letnim być o 200 m'/r. większy niż w zlewniach nie zalesionych. Natomiast wezbrania w

zlewniach całkowicie zalesionych mogą mieć blisko 3-krotnie mniejsze kulminacje aniżeli
w zlewniach zagospodarowanych rolniczo (referat dr. J. Tyszki).
W zlewniach górskich jako minimalny wymóg zabezpieczenia ich przed skutkami powodzi
należałoby uznać zalesienie rzędu 50% powierzchni zlewni, zaś na terenach nizinnych w

30%. W warunkach stałego pogarszania się zdrowotności drzewostanów i wzrostu Zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i efektem cieplarnianym umiejętne oddziaływanie na stosunki wodne przez odpowiednie zalesienia i zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane
stwarza nadzieję na skuteczne przeciwdziałanie bezproduktywnym stratom wody w naszym kraju.

Regulacja stosunków wodnych w lasach
Regulacja stosunków wodnych w lasach (odwodnienie, nawodnienie) zmierza do polepszenia stosunków wodnych w glebie a przez to zwiększenie przyrostu drzewostanu przy

jednoczesnym utrzymaniu istniejących gatunków drzew. Potocznie melioracje identyfikuje
się z odwadnianiem, co wynika z dotychczasowej dominującej działalności wodno-melioracyjnej w lasach, gdzie główną uwagę poświęcono regulacji stosunków wodno-powietrznych gleb odczuwających stały lub okresowy nadmiar wilgoci. W warunkach klimatycznych naszego kraju zagadnienie regulacji stosunków wodnych w lasach wymaga uwzględ-

nienia naukowych, przyrodniczych podstaw melioracji oraz ostrożnego, indywidualnego

podejścia do każdego obiektu, ograniczającego ingerencję człowieka do niezbędnego
minimum. Rezultatem takiego podejścia jest zasada wykonywania robót wodno-melioracyjnych w dwóch etapach oraz stosowanie systemu odpływu regulowanego, polegającego
na umożliwieniu swobodnego odpływu nadmiaru wód stagnujących i przypowierzchnio-
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wych, oraz powstrzymaniu odpływu za pomocą urządzeń piętrzących w okresie niedoboru
opadów w celu zapobieżenia zbyt szybkiemu obniżaniu się poziomu wód gruntowych.

Zalecane normy obniżenia poziomu wody gruntowej na początku okresu wegetacyjnego

wahają się w granicach 10—15 cm w zależności od typów siedliskowych lasu, a więc są
znacznie łagodniejsze niż w rolnictwie i nie stanowią groźby przesuszenia terenu. Regula-

cja stosunków wodnych według podanych zasad i norm wyraźnie poprawia warunki
siedliskowe i możliwości produkcyjne drzewostanów. Potwierdzeniem tego są wyniki
okresowych pomiarów dendrometrycznych i analizy pniowej drzew na zmeliorowanych
siedliskach leśnych. Z przeprowadzonych na przykład badań i pomiarów wykonanych na
zmeliorowanych siedliskach boru wilgotnego obejmujących gleby organiczne wytworzone
z torfów wysokich, drzewostany sosnowe III klasy wieku w okresie 20 lat po melioracji
osiągnęły 4,5-krotnie wyższy przyrost. (Melioracje wodne... 1990). Mimo jednak wysokich
efektów produkcyjnych melioracje wodne należy ograniczyć do większych
lasów gospodarczych wykazujących ewidentne objawy zabagnienia.

obszarów

Rezerwaty leśne, parki krajobrazowe. lasy ochronne i "oczka” śródleśne o charakterze

bagiennym powinny być pozostawione w pierwotnej formie, zgodnie z postulatami ochronnymi przyrody i przypisanym im funkcjom pozaprodukcyjnym. Poprawa warunków wod-

nych na suchych siedliskach leśnych drogą ich nawadniania nie może być obecnie realizo-

wana ze względu na ograniczone koszty, ograniczone zasoby dyspozycyjne wody w kraju
oraz konieczność priorytetowego traktowania gospodarki rolnej w tym zakresie. Ponadto

koszty ujęć i doprowadzenia wody na tereny leśne, które kwalifikowałyby się do nawod-

nienia, są z reguły tak wysokie, że nie rekompensuje ich wartość zwiększonego przyrostu

drzewostanów. Dlatego też zabiegi nawodnieniowe w lasach aktualnie ograniczają siętylko

do większych szkółek leśnych, w których stosuje się deszczowanie w połączeniu z racjonalnym nawożeniem mineralnym.
Według zasad obowiązujących w Lasach Państwowych wszystkie szkółki powyżej 3 ha

powinny być wyposażone w urządzenia nawadniające. Do 1990 roku na ogólną ilość 368

czynnych szkółek leśnych o pow. powyżej 3 ha w 290-ciu zostały zainstalowane deszczownie obejmujące łącznie około 3,0 tys. ha. Podstawowym Źródłem zaopatrzenia tych deszczowni są wody powierzchniowe, gdyż 86% deszczowni pobiera wodę do nawodnień z

rzek, kanałów, jezior i stawów, a tylko 14% z własnych studni głębinowych oraz z
wodociągów wiejskich.
Według danych NZLP ogólny obszar gruntów leśnych wymagających regulacji stosunków
wodnych w Lasach Państwowych wynosi około 1050 tys. ha. Do 1988 roku melioracjami
objęto 830 tys. ha, a na pozostałej części zostały w większości odbudowane i wyremontowane dawne urządzenia wodno-melioracyjne.
Trwałość urządzeń wodnomelioracyjnych w warunkach leśnych wynosi Średnio 30 lat i
dlatego też zapewnienie ciągłości ich użytkowania wymaga systematycznej odbudowy |
kapitalnych remontów w rozmiarze około 28 tys. ha rocznie. Szczególnie pilna potrzeba
melioracji wodnych w lasach w skali ogólnokrajowej zaistniała na przełomie lat 1950—
1960, w wyniku wieloletnich zaniedbań wojennych i powojennych na odcinku odbudowy
istniejących urządzeń melioracyjnych oraz ich konserwacji. Spowodowane tymi zaniedbaniami szkody gospodarcze polegały głównie na wtórnym zabagnieniu znacznych obsza-
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rów, uniemożliwiającym prowadzenie normalnej gospodarki leśnej oraz zamieraniu całych
połaci drzewostanów.

W Zakładzie Gospodarki Wodnej IBL, już 30 lat temu podjęto kompleksowe badania w
zakresie regulacji stosunków wodnych w siedliskach leśnych stale lub okresowo nadmiernie uwilgotnionych. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych ZGW opracowałkilka
dokumentacji naukowych i sprawozdań etapowych, które przyczyniły się do opracowania

«Podstaw i zasad melioracji wodnych w lasach” zatwierdzonych do użytku służbowego w
1987 r. przez NZLP i zakwalifikowanych do wdrożenia w nadleśnictwach, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, w biurach projektów wodnych melioracji oraz zostały
uwzględnione w kilku wydaniach "Zasad hodowli lasu”.

Oczyszczanie i wykorzystanie wód ściekowych na plantacjach drzew
Badania nad oczyszczaniem iwykorzystaniem wód ściekowych pochodzenia organicznego
na terenach leśnych rozpoczął Instytut Badawczy Leśnictwa w 1960 r., w wyniku wielokrotnych nacisków i propozycji gospodarki komunalnej, przemysłu rolno-spożywczego i
przemysłu drzewnego.
Blisko 30-letnie badania lizymetryczne i polowe zlokalizowano w trzech ośrodkach terenowych a mianowicie: w Stacji Hydrologiczno- Leśnej [BL w Puczniewie, w Osobowicach
k. Wrocławia oraz w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie. Badania te miały
głównie na celu:
О

О
СО

określenie możliwości pełnego oczyszczania różnych rodzajów Ścieków o zanieczyszczeniu organicznym w warunkach gleb lekkich pod uprawami różnych gatunków roślin drzewiastych i krzewów;
poznanie kierunku fizyko-chemicznych i biologicznych zmian w glebach nawadnianych różnymi rodzajami Ścieków;
poznanie fizjologicznych aspektów nawadniania roślin drzewiastych ściekami:
dynamiki wzrostu, przyrostu biomasy, gospodarowania składnikami mineralny-

Od

mi;

określenie możliwości odzyskiwania wody po oczyszczeniu Ścieków;
wytypowanie gatunków drzew najbardziej odpowiednich do uprawy na naturalnych glebowo-roślinnych oczyszczalniach nawadnianych różnymi rodzajami
Ścieków;

О

określenie efektów produkcji biomasy plantacji różnych gatunków drzew nawadnianych różnymi rodzajami Ścieków.

Osiągnięcie przedstawionych tutaj celów badawczych wymagało zorganizowania międzyzakładowych badań kompleksowych w Instytucie oraz poza Instytutem, jak badań
tizyko-chemicznych gleby, mikrobiologii i mezofauny gleby, fizjologicznych, fitosocjologicznych, produkcyjności drzewostanów, oceny zdrowotności i stanu sanitarnego plantacji drzew i drzewostanów.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że gleba dzięki dużej aktywności życiowej mikroorganizmów stwarza warunki do zamkniętej cyrkulacji związków biochemicznych wrelacji: Ścieki-gleba-roślina. Na piaszczystej oczyszczalni jaką stanowić może gleba
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leśna następuje pełna utylizacja Ścieków w produkcji roślinnej, przy czym stopień oczyszczania Ścieków jest znacznie większy niż w oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych.
Ponadto badania polowe i lizymetryczne wykazały duże możliwości produkcyjnego wykorzystania ścieków w uprawach plantacyjnych roślin drzewiastych. I tak np. plantacje
topolowe (Populus Gerlica) nawadniane ściekami komunalnymi przy sumarycznej dawce

rocznej rzędu 2000 mm, osiągnęły średni roczny przyrost miąższości grubizny równy 22,4
m /ha (na powierzchniach kontrolnych 7,4 m /ha), przy czym najbardziej ekonomicznym
okresem rębności jest wiek 20 lat.
Również na plantacji wikliny amerykanki, przy dawce 200 mm ścieków tygodniowo, masa
prętów uzyskiwanych corocznie była o 206—368% większa niż na powierzchniach kontrolnych. (Melioracje wodne... 1990).
Mimo jednak uzyskiwanych tak dużych efektów, zastosowanie na skalę gospodarczą
biologicznych oczyszczalni glebowych na terenach leśnych wymaga dalszych kompleksowych badań i powściągliwych decyzji. W swoim referacie generalnym prof. J. Kutera
wskazał na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań od tych, które zostały zastosowane
w pilotowej oczyszczalni leśnej w Iławie i zachęcał do badań Ścieków z przemysłu
celulozowo-papierniczego.

Podsumowanie
Seminarium "Gospodarka wodna w lasach” potwierdziło potrzebę kontynuowania tematyki badawczej obejmującej trzy grupy tematyczne: hydrologiczna, melioracji w lasach oraz
oczyszczania i wykorzystania wód zanieczyszczonych na plantacjach drzew. Wydaje się,
że ulec powinna zmianie proporcja pomiędzy badaniami prowadzonymi w skali dokładności makro (na dużych obszarach, ale na podstawie danych standardowych), na korzyść
badań procesów hydrologicznych w skali mikro prowadzonych w małych zlewniach lub
na leśnych powierzchniach badawczych wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomiarowy.
Tego typu badania wymagają dobrego przygotowania teoretycznego i znajomości genezy
procesów.

Wielkość Zakładu (11 pracowników) oraz fakt istnienia w skali kraju tylko jednego tego

typu Zakładu nie pozwala na rozwiązywanie z jednakową szczegółowością wszystkich
problemów z zakresu gospodarowania wodą w lasach, na poziomie odpowiadającym
wymaganiom współczesnej nauki.
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