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Przedmowa  

Wersja skrócona dokumentu „WAMBAF – Dobre praktyki w zakresie utrzymania sieci rowów 

melioracyjnych” (“WAMBAF – Good practices for ditch network maintenance”) została 

przygotowana w ramach projektu WAMBAF „Gospodarowanie wodą w lasach nadbałtyckich” 

(Water Management in Baltic Forests), realizowanego w okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 

2019 r., który został zainicjowany, aby podjąć problemy związane z wpływem gospodarki leśnej na 

jakość wód. w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt WAMBAF koncentruje się na trzech głównych 

obszarach mających znaczący wpływ na jakość wody: lasy łęgowe, odwadnianie lasów oraz 

działalność bobrów. Główną motywacją projektu jest wsparcie dla wdrażania Ramowej Dyrektywy 

Wodnej UE (2000/60/WE). Niniejsza wersja skrócona została opracowana w oparciu o bardziej 

obszerny raport „WAMBAF – Dobre praktyki w zakresie utrzymania sieci rowów melioracyjnych” 

(“WAMBAF – Good practices for ditch network maintenance”) opublikowany w jęz. angielskim 

(Finér i in. 2018).  
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1. Wprowadzenie 

Podstawowym celem utrzymania sieci rowów (ditch network maintenance/DNM) jest zapewnienie 

wzrostu drzew. Prace utrzymaniowe sieci rowów powinny być ekonomicznie uzasadnione, a ich 

szkodliwy wpływ na jakość wód powinien być zminimalizowany. W raporcie „WAMBAF – Dobre 

praktyki w zakresie utrzymania sieci rowów melioracyjnych” szczególny nacisk kładzie się na 

zmniejszenie transportu rumowiska unoszonego i wleczonego w rowach oraz związków azotowych 

i fosforowych do zbiorników wodnych z obszarów leśnych po konserwacji rowów na torfowiskach i 

zabagnionych glebach mineralnych w regionie Morza Bałtyckiego. 

Niniejszy dokument zawiera: 

- opis czynników pozwalających ocenić konieczność wykonania prac utrzymaniowych,  

- zasady planowania prac utrzymaniowych sieci rowów oraz ochrony wód, 

- zasady monitorowania wpływu prac związanych z ochroną wód, 

- ocenę znaczenia szkoleń dla prawidłowego utrzymania sieci rowów. 

Przy wdrażaniu działań związanych z utrzymaniem sieci rowów w różnych krajach należy 

przestrzegać prawa krajowego, a w przypadku lasów certyfikowanych, również systemów 

certyfikacji leśnej. Autorzy mają nadzieję, że niniejsza wersja skrócona dobrych praktyk posłuży 

jako inspiracja i będzie pomocna w codziennej pracy zarządców lasów i środowiska, jak również 

innych uczestników zaangażowanych w praktyczne działania związane z utrzymaniem sieci rowów 

w regionie Morza Bałtyckiego. Definicje zastosowanych terminów znajdują się na końcu niniejszego 

dokumentu oraz w dokumentach na temat odwadniania przygotowanych na potrzeby projektu 

WAMBAF w 2017 r., opublikowanych w jęz. angielskim oraz językach narodowych i znajdujących się 

na stronie projektu (https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/drainage/).   
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2. Ocena potrzeb prac utrzymaniowych sieci rowów  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy ocenie potrzeb prac utrzymaniowych na danym obszarze należy rozważyć kilka czynników. 

Czynniki te oraz kryteria oceny opisano poniżej. Należy zwrócić uwagę, że obszary na których 

wykonuje się konserwację sieci rowów są zazwyczaj niejednorodne i obejmują różne drzewostany 

oraz rowy o różnych charakterystykach przepływu wody (prędkość, przepływ). Ponadto należy 

wziąć pod uwagę zarówno potrzeby wodne drzewostanów (ewapotranspiracja), jak również 

specyficzne cechy odwadnianego obszaru, co sprawia, że podjęcie decyzji w tym zakresie jest 

złożonym procesem. Na przykład, na obszarach z drzewostanami charakteryzującymi się wysoką 

ewapotranspiracją nie ma potrzeby konserwacji rowów. Odwrotnie jest  przy drzewostanach o 

małej ewapotranspiracji, gdzie odwadnianie jest potrzebne. Ocena konieczności prowadzenia prac 

konserwacyjnych wymaga więc uwzględnienie potrzeb wodnych drzewostanów w całej zlewni. 

Przebieg procesu decyzyjnego w zakresie oceny przydatności działań utrzymaniowych sieci rowów 

został przedstawiony za pomocą schematu blokowego na rys. 1.  

  

Kluczowe informacje: 
 

Podczas oceny potrzeb prac utrzymaniowych sieci rowów należy: 

 uwzględniać charakterystykę odbiornika wód z systemu odwadniającego oraz 

specyfiki warunków wodnych na obszarze prac konserwacyjnych, takie jak napływ 

wód gruntowych z  warstw wodonośnych oraz możliwość zalewania terenu w 

okresie wegetacyjnym. 

 oszacować efekty pierwszego odwadniania, pojemność rowów melioracyjnych oraz 

stan zasobów drzewostanów. 

 uwzględniać inne czynniki: skład gatunkowy drzew, roślinność podszycia, cechy 

gleby oraz klimatu. 
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Czy istnieje potrzeba prowadzenia działań utrzymaniowych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Czy odbiorczy zbiornik wodny: 
- jest wysoce podatny na ładunki pierwiastków? 
- charakteryzuje się wysoką wartością 
przyrodniczą? 
- charakteryzuje się wysoką wartością rekreacyjną? 
- stanowi źródło zaopatrzenia w wodę pitną? 

 

 

 

Czy jakość wody po 

przeprowadzeniu 

działań utrzymaniowych 

będzie akceptowalna? 

2. Czy działania utrzymaniowe spowodują napływ wód gruntowych z ograniczonej 

warstwy wodonośnej? 

3. Czy obszar jest regularnie zalewany w okresie wegetacyjnym?  

 

4. Czy pierwsze odwadnianie spowodowało większy wzrost drzew? 

5. Niewystarczająca wydajność drenażowa systemu rowów? 
- poszczególne rowy melioracyjne w złym stanie? 
- poziom wód gruntowych stale blisko powierzchni gruntu? 

 

6. Miąższość drzewostanu 
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Rys. 1. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej utrzymania sieci rowów, ważnym krokiem jest 

ocena potrzeb prac utrzymaniowych rowów na danym obszarze. Schemat blokowy przedstawia główne 

czynniki oraz kryteria, które należy rozważyć przy ocenie potrzeb prac utrzymaniowych sieci rowów. Na 

Litwie, jeżeli miąższość drzewostanu jest większa > 250 m3 ha-1 w drzewostanach sosnowych (Scots pine) 

oraz świerkowych (Norway spruce), nie rozważa się prowadzenia prac utrzymaniowych sieci rowów. 

Planowanie działań dotyczących ochrony wód przedstawia rys. 3. 

Uwaga 1: Zarówno status ekologiczny, jak i wrażliwość odbiornika wód z  systemu odwadniającego 

na zanieczyszczenia są czynnikami, które należy uwzględnić przy ocenie potencjalnego wpływu 

czynności utrzymaniowych sieci rowów na jakość wód. Informację na temat wrażliwości na 

zanieczyszczenia odbiornika wód (zbiornik, jezioro, rzeka) w krajach UE można uzyskać od 

regionalnych władz środowiskowych. Przy podejmowaniu decyzji, czy prowadzenie działań 

utrzymaniowych powinno odbywać się na całym obszarze sieci rowów bądź na jego części, należy 

również uwzględniać wartość przyrodniczą i rekreacyjną obszaru prowadzenia działań 

utrzymaniowych lub odbiornika wód. 

Uwaga 2: Na obszarach, gdzie działania związane z utrzymaniem sieci rowów mogłyby negatywnie 

wpłynąć na ilość lub jakość wód w warstwach wodonośnych zarezerwowanych dla wody pitnej, 

czynności utrzymaniowych należy unikać lub, jeżeli są nieuniknione, należy je przeprowadzać przy 

wysokim zakresie środków ochrony wód.  

Uwaga 3: Na obszarach często zalewanych w trakcie okresu wegetacyjnego działania utrzymaniowe 

sieci rowów nie poprawią odwadniania i tego typu obszary należy wyłączyć z czynności 

utrzymaniowych. Ponadto, szczególne warunki hydrogeologiczne, na przykład odpływ wody z 

warstw wodonośnych oraz obecność złóż siarczkowych pod warstwami torfowymi, mogą stanowić 

przyczynę unikania działań utrzymaniowych sieci rowów. W celu uzyskania informacji na temat 

rozmieszczenia oraz zaleceń dotyczących gospodarowania takimi obszarami należy kontaktować się 

z regionalnymi władzami środowiskowymi.  

Uwaga 4: Jeżeli pierwsze odwadnianie nie spowodowało zwiększenia przyrostu lasów, obszar należy 

wykluczyć z działań utrzymaniowych. Na przykład, w Finlandii, roczny przyrost miąższości po 

pierwszym odwadnianiu powinien przekraczać 1,5 m3 ha-1. Zazwyczaj drzewostany 
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nieprzekraczające progu 1,5 m3 ha-1 są ubogim dostawcą jednego lub wielu składników odżywczych, 

lub znajdują się w surowych warunkach klimatycznych na północnych szerokościach 

geograficznych. W takich sytuacjach decyzja o podjęciu prac konserwacyjnych może być negatywna. 

Uwaga 5: Zdolność odwadniająca rowów?  

Rowy melioracyjne z czasem ulegają degradacji i tracą zdolność transportowania wody z powodu 

osiadania torfowisk, blokowania przez roślinność, zapadania się skarp, akumulacji resztek 

pożniwnych, sedymentacji zerodowanych gleb, itd. Działalność związana z pozyskiwaniem drewna 

może również wpływać na funkcjonowanie rowów szczególnie, kiedy przejeżdżają przez rowy 

pojazdy i maszyny leśne. Degradacja sieci rowów może wpływać ujemnie na warunki wodno-

glebowe i ograniczać przyrost drzew. Zapobiegać temu można poprzez przywrócenie prawidłowej 

funkcji rowom odwadniającym. 

 

Pogarszanie stanu rowów, a w konsekwencji negatywne zmiany warunków wodnych oraz redukcja 

przyrostu drzew są procesami stopniowymi. Dlatego warunki glebowo-wodne mogą być bliskie 

optymalnym dla przyrostu drzew przez długi czas po pierwszym odwadnianiu. 

Poziom wód gruntowych mniejszy niż 35–40 cm od powierzchni terenu w późnym okresie 

wegetacyjnym sugeruje, że funkcjonowanie rowów jest niewłaściwe i potrzebne może być 

przeprowadzenie ich konserwacji. 

 

Uwaga 6:  Ewapotranspiracja z drzewostanu w silnym stopniu wpływa na bilans wodny obszaru, a w  

konsekwencji na zawartość wody w glebie oraz poziom wód gruntowych. 

 

Ewapotranspiracja drzewostanu w niewielkim stopniu przyczynia się do stanu bilansu wodnego we 

wczesnej fazie okresu rotacyjnego. Potrzeba działań utrzymaniowych sieci rowów powstaje często 

po przeprowadzeniu cięcia rębnego, a czasem również częściowej wycinki (trzebież dla potrzeb 

komercyjnych). Wynikiem trzebieży może być podniesienie poziomu wód gruntowych nawet o 15 

cm, a w przypadku zrębu zupełnego poziom wód gruntowych może wzrosnąć nawet o 40 cm. 

Wielkość wzrostu poziomu wód gruntowych zależna jest od czynników takich jak:  

o poziom wód gruntowych przed przeprowadzeniem prac konserwacyjnych (im głębszy  

o poziom początkowy, tym większy wzrost),  

o ilość usuwanej biomasy (im większa ilość jest usuwana, tym większy wzrost), 
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o przewodność hydrauliczna gleby (im niższa przewodność, tym większy wzrost poziomu 

wód gruntowych). Wpływ pozyskiwania drewna na terenach charakteryzujących się 

glebami mineralnymi na wzrost poziomu wód gruntowych może być większy niż w 

przypadku gleb torfowych. 

W drzewostanach silnie zagęszczonych o miąższości przekraczającej 120–150 m3 ha-1, 

ewapotranspiracja może być wystarczającym czynnikiem dla utrzymania dobrej aeracji gleby. Z tego 

powodu działania utrzymaniowe sieci rowów mogą nie przyczynić się do wzrostu drzew, czy też 

obniżenia poziomu wód gruntowych, a zatem mogą być niepotrzebną operacją w tego typu lasach 

(Zdjęcie 1). Jednakże, w tych obszarach leśnych, oczyszczanie niektórych rowów może być 

konieczne w celu odpływu wody z wyżej położonych obszarów. 

 

Pojawiały się sugestie, że stosowanie nawożenia może stanowić alternatywę dla działań 

utrzymaniowych sieci rowów, ponieważ dodanie odpowiednich składników pokarmowych 

powoduje zazwyczaj zwiększenie powierzchni liści oraz wzrostu drzew, a w dalszej kolejności 

ewapotranspiracji.  

 

  

Zdjęcie 1. Działania utrzymaniowe sieci rowów mogą nie spowodować zwiększenia wzrostu drzew w 

drzewostanach o miąższości większej niż 150 m3 ha-1, jak np. w drzewostanach świerkowych (Norway 

spruce) w południowej Szwecji, ponieważ ewapotranspiracja może zapewniać odpowiedni poziom wód 

gruntowych. Autor zdjęcia: Ulf Sikström. 
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Inne uwagi:  

Skład gatunkowy drzewostanu. Poszczególne gatunki drzew mają różną zdolność do 

ewapotranspiracji. Dlatego też, jeżeli znaczną część drzewostanu stanowią gatunki o dużej zdolności 

do transpiracji, potrzeba działań utrzymaniowych sieci rowów może być mniejsza niż w przypadku 

drzewostanów zawierających gatunki o niższej zdolności do transpiracji, mimo że powierzchnie liści 

są podobne w przypadku obu typów drzewostanów. Na przykład, zdolność liści brzozy do 

transpiracji jest wyższa niż w przypadku igieł świerkowych i sosnowych.  

 

Skład gatunkowy roślinności podszycia. Zwiększona ilość gatunków odpornych na wilgoć, 

szczególnie mchów torfowców (Sphagnum mosses), turzyc (Carex sp.) oraz krzewów (np. Ledum 

palustre, Betula nana, Vaccinium uliginosum), może wskazywać na wysoki poziom wód gruntowych 

oraz potrzebę prowadzenia działań utrzymaniowych sieci rowów. Jeżeli roślinność podszycia na 

obszarze torfowiska składa się głównie z takich samych gatunków, jakie można znaleźć na wyżej 

położonych glebach mineralnych, oznacza to dobre natlenienie gleby.  

 

Charakterystyka gleby. Struktura gleby mineralnej oraz stopień humifikacji gleb torfowych to 

parametry, które mogą być pomocne przy określaniu łatwości odwadniania danej gleby. 

 

Gleby torfowe o wysokim stopniu humifikacji i dużej gęstości objętościowej oraz gleby mineralne    

o drobnej strukturze (ziarnistość <0,063 mm) charakteryzują się dużą zdolnością do retencji wody 

oraz niską przewodnością hydrauliczną. Dlatego tereny takie trudno jest efektywnie osuszyć, a 

odwadnianie może jedynie obniżyć poziom wód gruntowych w pobliżu rowów tj. nie więcej niż w 

odległości ok. 5–15 m od nich. 

 

Należy zauważyć, że gęstość objętościowa torfowiska wzrasta, a jego przewodność hydrauliczna 

obniża się z czasem po odwadnianiu, z uwagi na ciągły przebieg procesów rozkładu osuszonego 

torfu. Dlatego efektywne osuszanie obszarów torfowych z upływem lat może być coraz trudniejsze.  

 

Klimat. Potrzeba prowadzenia działań utrzymaniowych sieci rowów po przeprowadzeniu 

pierwszego odwadniania wydaje się powstawać szybciej w rejonach północnych  niż w 

południowych, ponieważ na północy mniejszy jest wpływ drzewostanów na warunki wodno-
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glebowe z powodu wolniejszego rozwoju drzewostanu. Zatem, odwadnianie bardziej zależy od 

stanu rowów na północy niż na południu, gdzie drzewostany charakteryzują się większą 

miąższością pni, a ewapotranspiracja drzew może w większym stopniu wpływać na poziom wód 

gruntowych od rowów odwadniających. 

 

W obszarach, gdzie stan rowów okazuje się być odpowiednim czynnikiem uzyskania właściwych 

warunków wodnych, kolejnym etapem procesu decyzyjnego jest planowanie działań oraz środków 

ochrony wód. Efektywne planowanie ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia prac 

utrzymaniowych oraz ochrony wód.  
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3. Planowanie prac utrzymaniowych sieci rowów oraz ochrony wód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Planowanie środków ochrony wód  

Planowanie działań utrzymaniowych sieci rowów dla określonego obszaru obejmuje nie tylko dany 

teren, ale również całą zlewnię wraz z siecią rzek i kanałów, jak również zbiorniki wodne w dolnej 

części. Plan czynności utrzymaniowych sieci rowów powinien mieć formę dokumentacji i powinien 

być wykorzystywany w czasie funkcjonowania systemu odwadniającego.  

 

Planowanie należy rozpocząć od przeanalizowania map topograficznych sieci rzek i rowów 

melioracyjnych na terenie zlewni, łącznie z obszarem odwodnionym. W celu nakreślenia całego 

obszaru zlewni leśnej oraz lokalizacji istniejących rowów, wykorzystywać można dostępne 

narzędzia GIS, stare mapy oraz plany odwadniania, fotografie lotnicze, jak również wyniki badań 

terenowych. Ponadto, do wykrywania rowów służyć może oprogramowanie opracowane w ramach 

projektu WAMBAF wykorzystujące dane LIDAR. Ważne są również badania terenowe 

przepustowości istniejącej sieci rowów, zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu 

widzenia.  

 

Kluczowe informacje:   

 Wraz z pracami utrzymaniowymi sieci rowów melioracyjnych należy planować 

ochronę wód. 

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac utrzymaniowych sieci rowów melioracyjnych 

wykonuje się urządzenia służące do  ochrony wód. 

 Zasadnicze znaczenie ma unikanie erozji. 

 Odcinki rowów z oznakami erozji pozostawia się nieoczyszczone. 

 W celu zmniejszenia prędkości wody stosuje się w korycie rowu urządzenia techniczne 

w postaci progów, zastawek i in. 

 W celu zatrzymania rumoszu pływającego i wleczonego  stosuje się doły oraz stawy 

sedymentacyjne. 

 Podmokłe strefy buforowe efektywnie zatrzymują zarówno zawiesiny ciał stałych, jak i 

rozpuszczone składniki pokarmowe. 
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Przy planowaniu prac utrzymaniowych sieci rowów potrzebne są również informacje o obszarach 

zlewni pojedynczych rowów, spadkach dna na całej ich długości, jak również o rodzaju gleby na dnie 

i na skarpach rowów. Informacje o rodzaju gleby należy uzyskać podczas wizji terenowej, ponieważ 

rozdzielczość istniejących map rodzajów gleby może być niedostateczna. Spadki rowów powinny 

być większe od niezamulających i mniejsze od rozmywających, co zabezpiecza przed sedymentacja i 

erozja. Ryzyko erozji rowów można sprawdzić za pomocą oprogramowania (np. 

http://www.eia.fi/). 

 

Szczególną uwagę podczas planowania ochrony wód należy zwrócić na miejsca, gdzie woda z 

obszarów odwadnianych jest przekazywana do wysoce wrażliwych lub cennych zbiorników 

wodnych. Rowy przeznaczone do oczyszczenia wraz z rodzajem i lokalizacją struktur ochrony wód 

trzeba oznaczyć na mapie obszaru prac utrzymaniowych sieci rowów (Rys. 2). Ogólna zasada jest 

taka, że urządzenia służące ochronie wód wychwytujące uwalniane pierwiastki wykonuje się przez 

rozpoczęciem jakichkolwiek odwodnień. Jeżeli w obszarze prowadzenia prac konserwacyjnych 

planowane jest również pozyskiwanie drewna, efektywne jest planowanie tych operacji łącznie. 

Usuwanie drzew wzdłuż rowów, co może okazać się konieczne podczas oczyszczania z użyciem 

koparek, można połączyć z operacjami pozyskiwania drewna. Wszelkie pozostałości po wyrębie 

pozostawione w rowach mogą być następnie usunięte podczas oczyszczania rowów. 

 
Zarządzanie jakością wód na odwadnianych terenach celem redukcji zawiesin ciał stałych i 

ograniczenia uwalniania składników pokarmowych, jak również odpływem może odbywać się 

poprzez: 

 kontrolowanie intensywności odwadniania tj. długości, głębokości oraz szerokości 

utrzymywanych rowów, jak również ich spadków,  

 redukcję prędkości przepływu wody oraz erozji dennej i bocznej w rowach, 

 wychwytywanie zawiesin ciał stałych i składników odżywczych uwalnianych w procesie 

odwadniania przed dopływem wody do odbiornika. 

O ile to możliwe, stosuje się kilka urządzeń do ochrony wód. Schemat blokowy na Rys. 3 

przedstawia algorytm planowania ochrony wód w pracach utrzymaniowych. 

 

http://www.eia.fi/
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Rys. 2. Przykładowy schemat przedstawiający obszar działań utrzymaniowych sieci rowów wraz z 
urządzeniami służącymi ochronie wód. Ważne jest, aby urządzenia ochrony wód były zlokalizowane poza 
obszarami, które często ulegają zalaniu. Modyfikacja rysunku przygotowanego przez Metsähallitus 
Forestry Ltd. 
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Planowanie ochrony wód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Schemat blokowy przedstawia porządek logiczny planowania rożnych struktur ochrony wód w 
obszarach działań utrzymaniowych sieci rowów, gdzie czynności utrzymaniowe okazały się odpowiednim 
rozwiązaniem. Na obszarach, gdzie działania utrzymaniowe sieci rowów są potrzebne, należy również 
planować ochronę wód (patrz Rys. 1). 

3.2 Regulowanie intensywności odwadniania oraz kształtowanie spadków rowów  

Na początku należy zidentyfikować rowy, które wymagają oczyszczenia oraz rowy dodatkowe, które 

należy wykopać. Rowy o wystarczającej przepustowości nie wymagają żadnych działań. 

1. Ryzyko erozji rowów? 

2. Działania utrzymaniowe możliwe bez narażania 

gleb mineralnych? 

3. Możliwe jest skierowanie wody przepływającej 

przez rów do strefy buforowej? 

4. Właściwe jest zastosowanie tamy modelujące 

przepływ szczytowy w obszarze odwadniania? 

5. Właściwa jest budowa stawu 

sedymentacyjnego? 

Jeżeli odpowiedzi w punktach 3, 4 i 5 są negatywne, 

rozważyć zaniechanie działań utrzymaniowych sieci rowów 

Pozostawić przerwy w miejscach podatnych 

na erozję oraz innych koniecznych miejscach 

Zapewnić, aby rowy nie sięgały do gleby 

mineralnej poniżej warstwy torfowej 

Założyć strefę buforową 

Zbudować tamę modelującą przepływ 

szczytowy 

Zbudować staw sedymentacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 



  

 

 

 15  

 

Zidentyfikować rowy/odcinki rowów erodowanych i pozostawić je nieoczyszczone (Zdjęcie 2). 

Prędkość przepływu wody oraz erozja wodna są większe w rowie zbiorczym niż w rowach 

doprowadzających. Dlatego, pozostawienie odcinków rowów zbiorczych nieoczyszczonych – jeżeli 

jest to możliwe bez pogarszania funkcjonowania odwadniania – może być szczególnie efektywnym 

sposobem redukcji erozji w obszarach o większych spadkach silniej narażonych na erozję. Dobrze 

zlokalizowane przerwy mogą efektywnie ograniczać erozję i stanowią ważne urządzenie w systemie 

odwadniającym, które ma znaczący wpływ na erozję skarp rowów. 

Intensywność działań utrzymaniowych sieci rowów można kontrolować  poprzez regulowanie 

szerokości i głębokości rowów. Głębokość rowów powinna być przewidziana w taki sposób, aby nie 

sięgały one do gleby mineralnej położonej poniżej warstwy torfowej. Dzięki zachowaniu rowów w 

warstwie torfowej, odprowadzanie zawiesin ciał stałych może być efektywnie znacząco 

zredukowane. Ma to szczególne znaczenie na obszarach charakteryzujących się drobną i średnią 

ziarnistością (ziarnistość odpowiednio <0,063 mm oraz od 0,063 do 0,63 mm) poniżej warstwy 

torfowej, ponieważ takie gleby łatwiej ulegają erozji niż gruboziarniste gleby mineralne (o 

ziarnistości >0,63 mm). Oczyszczanie wyłącznie dna rowów i pozostawianie brzegów nietkniętych 

jest możliwym sposobem zredukowania erozji.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zdjęcie 2. Rów na Łotwie, który został niepotrzebnie oczyszczony z uwagi na wysoce podatną na 
erozję glebę, co spowodowało znaczny dopływ osadów do odbiornika. Autor zdjęcia: Zane Libieté. 
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3.3 Regulowanie prędkości przepływu oraz erozji wodnej  

W celu redukcji prędkości przepływu oraz erozji wodnej stosuje się różne urządzenia techniczne. 

Urządzenia redukujące przepływ maksymalny efektywnie zmniejszają transport zawiesin ciał 

stałych oraz składników odżywczych w obszarze prac konserwacyjnych (Rys. 4). Zazwyczaj 

powyżej urządzenia redukującego przepływ kopie się staw sedymentacyjny, co ma na celu 

zatrzymanie uwalnianych osadów. Urządzenia te nie są efektywne, jeżeli chodzi o redukcję odpływu 

pierwiastków rozpuszczonych w odprowadzanej wodzie. Z tego powodu, nie mogą stanowić one 

jedynej formy ochrony wód w miejscach, gdzie ładunki rozpuszczonych pierwiastków są wysokie.  

 

Efektywność grobli bez rur przelotowych, takich jak tamy zanurzone oraz powyżej poziomu gruntu, 

wykonanych z kamieni lub ziemi, nie zwróciła większej uwagi. Przy konstruowaniu takich tam, 

należy zwrócić uwagę, aby efektywny obszar gromadzenia wody powyżej tamy był wystarczająco 

duży w celu efektywnej redukcji prędkości przepływu wody oraz, aby zapewnić wystarczająco duży 

obszar dla retencji zawiesin ciał stałych. W jedynym studium modelowym wskazano, że tamy, które 

efektywnie zatrzymują wodę powyżej, mogą potencjalnie znacznie redukować odpływ zawiesin ciał 

stałych. 

 

Funkcjonowanie urządzeń do regulacji odpływu zależy od dobrze zwymiarowanych rur, które 

zapobiegają przelewom wody ponad groblą. W optymalnych warunkach, cała sieć odwodnieniowa 

funkcjonuje jako obszar retencji wody o ograniczonej prędkości przepływu wody oraz niższym 

ryzyku erozji podczas przepływów maksymalnych. Zasadniczym warunkiem prawidłowego 

funkcjonowania takich urządzeń jest odpowiednie zwymiarowanie przepływu z uwzględnieniem 

takich czynników jak wielkość zlewni, średnie spadki oraz miarodajne opady. Podczas, gdy zbyt 

mała wielkość rur może powodować zbyt długą retencję wód w górnej części sieci rowów, obniżając 

potencjalnie żywotność i wzrost drzew, to rura o zbyt dużym rozmiarze może mieć jedynie 

niewielki wpływ na regulację przepływu wód podczas przepływów maksymalnych. W celu 

kontrolowania przepływu rurę dolną można tymczasowo zamknąć w okresach niskich przepływów, 

zarówno w trakcie, jak i po przeprowadzeniu działań utrzymaniowych sieci rowów. Staw 

sedymentacyjny kopie się zazwyczaj powyżej grobli, aby zatrzymać osady, które są uwalniane 
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nawet w czasie przepływów maksymalnych. Stawy sedymentacyjne są najbardziej efektywne w 

warunkach niskich przepływów wraz z jednocześnie wysokimi stężeniami zawiesin ciał stałych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Na górze: Zdjęcie przedstawia sposób kontrolowania przepływów z dwoma rurami w celu redukcji 

zawiesin ciał stałych oraz transportu cząsteczkowych składników pokarmowych z obszaru odwadnianego 

w środkowej Finlandii. Powyżej grobli założono staw sedymentacyjny (Autor zdjęcia: Leena Finér). Na 

dole: Schemat poniżej przedstawia przekrój stosowanych urządzeń (staw sedymentacyjny oraz grobla z 

rurami) (Autor rysunku: Ilze Paulina). 

 

 

Miejsce gromadzenia  

osadów 

Rura do wysokich odpływów 
Rura do niskich  

odpływów 
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3.4 Przechwytywanie uwolnionych osadów i składników odżywczych   

Celem dołów i stawów sedymentacyjnych jest przechwytywanie osadów i cząsteczek składników 

odżywczych uwalnianych w wyniku działań w obszarze utrzymania sieci rowów, zanim przedostaną 

się one do odbiornika. Doły i stawy są to pogłębione lub poszerzone odcinki rowów, gdzie woda 

wpływa poprzez szerszy fragment powierzchni przekroju, redukując tym samym prędkość 

przepływu (tj. przynajmniej do 0,2 m s-1). Ułatwia to zatrzymanie rumowiska unoszonego i 

wleczonego na dnie stawu. Ogólnie, stawy sedymentacyjne są wydajne w wychwytywaniu 

cząsteczek o średnicy przekraczającej 0,05 mm podczas, gdy mniejsze cząsteczki mogą być 

wychwytywane przez strefy buforowe. Doły sedymentacyjne są zazwyczaj budowane w rowach 

melioracyjnych, a większe stawy sedymentacyjne są tworzone przy ujściach rowów. 

3.4.1 Doły sedymentacyjne (Sedimentation pits) 

Wytyczne dla ochrony jakości wód na osuszanych torfowiskach określają doły sedymentacyjne (o 

wielkości 1–2 m3) jako sposób retencji zawiesin ciał stałych, jednakże nie istnieją dane empiryczne 

dotyczące ich wydajności. W niektórych badaniach modelowych wykazano, że doły sedymentacyjne 

mogą niekiedy nawet zwiększać erozję z uwagi na zwiększoną prędkość przepływu ponad nimi.  

3.4.2 Stawy sedymentacyjne (Sedimentation ponds)   

Efektywność stawów sedymentacyjnych w redukcji transportu zawiesin ciał stałych różni się 

znacząco w zależności od ich projektu, a w szczególności od parametrów takich, jak wielkość stawu 

oraz czas retencji wody. Czas retencji wody zmniejsza się w miarę wypełniania się stawu osadem, a 

zatem, aby utrzymać jego efektywność, konieczne jest regularne usuwanie odłożonych osadów. 

Wydajność stawu jest niska dopóki ilość doprowadzanego osadu nie zwiększy się do pewnego 

poziomu, przy którym osady uformują większe formy sedymentacyjne. Stawy należy jedynie 

zakładać w obszarach, gdzie dno i ściany stawu nie dochodzą do podatnej na erozję warstwy gleby 

mineralnej.  

Dobrze funkcjonujące stawy sedymentacyjne redukują transport osadów o 30–40% i są szczególnie 

efektywne w przypadku osadów gruboziarnistych (o ziarnistości >0,63 mm). Bardzo duże stawy 

(>400 m3) mogą być potrzebne do celów zatrzymywania >50% ładunku zawiesin ciał stałych. Na 

obszarach, gdzie napływające osady składają się z lekkich cząsteczek organicznych lub pochodzą z 

drobnoziarnistych gleb mineralnych (o wielkości cząsteczki <0,063 mm), stawów 

sedymentacyjnych generalnie nie należy budować. W takim przypadku, bardziej efektywne mogą 

być strefy buforowe. 
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Rys. 5. Na górze: Schemat stawu sedymentacyjnego o zalecanych wymiarach dla retencji zawiesin ciał 

stałych. Rów odprowadzający nie jest oczyszczony. Rysunek po prawej stronie przedstawia przekrój 

stawu w określonym miejscu tj. A-A1 (Autor rysunku: Ilze Paulina). Na dole: Zdjęcie przedstawia staw 

sedymentacyjny w Szwecji (Autor zdjęcia: Ulf Sikström).  
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3.4.3 Strefy buforowe (Wetland buffers) 

Chociaż strefy buforowe okazały się być najbardziej efektywnym sposobem ochrony wód, ich 

wykorzystanie w leśnych działaniach operacyjnych jest bardzo ograniczone. Jednym z ograniczeń 

jest to, że blokowanie lub wypełnianie rowów w zaprojektowanej strefie buforowej podnosi poziom 

wód gruntowych nie tylko w samym obszarze buforowym, ale również w obszarze położonym 

wyżej. Na terenie pochyłym, obszar z podniesionym poziomem wód gruntowych powyżej obszaru 

buforowego może mieć długość jedynie kilku metrów lub dziesięciu metrów, jednak na terenach 

płaskich nawodniony obszar może rozciągać się na kilkaset metrów od obszaru buforowego. Z tego 

powodu wykorzystywanie stref buforowych ogranicza się do obszarów, gdzie teren pochyły 

umożliwia konstruowanie strefy buforowej bez większych zakłóceń dla wzrostu drzew na leśnym 

obszarze produkcyjnym położonym powyżej. Na płasko położonych obszarach, zamiast stref 

buforowych, należy stosować inne metody ochrony wód.  Stref buforowych nie należy również 

zakładać na pierwotnych obszarach bagnistych  (pristine mire areas), gdzie rosną zagrożone 

gatunki roślin, ponieważ roślinność w obszarach buforowych ulega znacznym zmianom z uwagi na 

zwiększoną ilość składników pokarmowych napływających z wyżej położonych terenów. 

Naturalne oraz odbudowane podmokłe strefy buforowe, znane również, jako obszary spływu 

powierzchniowego, są najbardziej efektywne wśród różnych urządzeń ochrony wód w 

zatrzymywaniu zawiesin ciał stałych oraz składników odżywczych w obszarach odwadniania. 

Wysoką wydajność w zakresie retencji zawiesin ciał stałych odnotowano szczególnie tam, gdzie 

dopływ tych zawiesin do obszarów buforowych był duży, a obszar buforowy wynosił przynajmniej 

0,5–1,0% obszaru zlewni powyżej. Ponadto, odnotowano efektywną retencję rozpuszczonych 

składników odżywczych, szczególnie po krótkotrwale wysokim ich dopływie.  
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Rys. 6. Na górze: Zdjęcie przedstawia strefę buforową (obszar spływu powierzchniowego) stworzoną w 

celu zatrzymania odpływu zawiesin ciał stałych oraz składników rozpuszczonych z obszaru osuszanego w 

północnej Finlandii (Autor zdjęcia: Antti Leinonen). Na dole: Schemat strefy buforowej (Autor rysunku: 

Ilze Paulina). 
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4. Monitoring i szkolenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektywność środków ochrony wód w zakresie redukcji transportu zawiesin ciał stałych oraz 

składników odżywczych wymaga regularnego monitorowania. Wyniki należy analizować i 

wykorzystywać w celu poprawy praktyk w zakresie ochrony wód oraz do oceny jakości prac. 

Ramowa Dyrektywa Wodna UE, zgodnie z wymaganiami której wszystkie wody śródlądowe i 

przybrzeżne muszą osiągnąć status ekologiczny przynajmniej „dobry”, definiuje standardy jakości 

dla stężenia pierwiastków i substancji niebezpiecznych w wodach. Zatem ważne jest, aby mieć 

świadomość obowiązującego prawa oraz znaczenia ekologicznego zbiorników wodnych 

połączonych w dolnych częściach z obszarami utrzymania sieci rowów.  

 

Sugerowany minimalny poziom dalszych działań w codziennych czynnościach operacyjnych w 

lasach to kontrola wizualna jakości zbudowanych urządzeń ochrony wód według wcześniej 

zdefiniowanych kryteriów. Kryteriami tymi mogą być na przykład: wielkość stawu 

sedymentacyjnego, średnice rur w grobli do modelowania przepływu maksymalnego, wielkość 

obszaru podmokłego, itp. Tego rodzaju samodzielny monitoring można również zintegrować z 

zewnętrznym audytem, który może być wymagany w lasach certyfikowanych 

 

 

Kluczowe informacje: 

 Monitorowanie efektywności środków ochrony wód ma znaczenie dla wyboru 

sposobów utrzymania sieci rowów. 

 Istotnym narzędziem jest kontrola wizualna wszystkich urządzeń ochrony wód na 

obszarach utrzymania sieci rowów oraz ich systematyczne monitorowanie. 

 Istnieje potrzeba edukacji w zakresie ochrony wód na obszarach lasów 

certyfikowanych . 

 Istnieje potrzeba nieustannej edukacji i szkolenia w celu utrzymania wysokiej jakości 

działań utrzymaniowych sieci rowów melioracyjnych. 
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Edukacja i szkolenia to działania niezbędne dla planowania i realizacji czynności utrzymaniowych 

sieci rowów oraz adekwatnych środków ochrony wód w leśnictwie. Podstawową edukację 

zapewniają szkoły zawodowe, uniwersytety oraz inne organizacje w ramach kształcenia 

zawodowego, lub kursy szkoleniowe zapewniające edukację uzupełniającą. Aktualizacja wiedzy z 

różnych źródeł informacyjnych oraz szkoleń w ramach wykonywania zawodu są częścią codziennej 

pracy. W krajach regionu Morza Bałtyckiego założono obszary demonstracyjne, których celem jest 

pokazanie działań utrzymaniowych sieci rowów oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania 

środków ochrony wód. 
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5. Więcej informacji 

Finér, L., Čiuldienė, D., Libieté, Z. Lode, E., Nieminen, M., Pierzgalski, E., Ring, E., Strand, L & Sikström, 

U. 2018. WAMBAF – Good Practices for Ditch Network Maintenance to Protect Water Quality in the 

Baltic Sea Region. Natural Resources and bioeconomy studies 25/2018. Natural Resources Institute 

Finland (Luke), Helsinki. 

Strona internetowa projektu WAMBAF  

About drainage on the WAMBAF website 

 

6. Definicje 

Utrzymanie sieci rowów (Ditch network maintenance/DNM) obejmuje konserwację istniejących 

rowów oraz wykonywanie dodatkowych rowów celem utrzymania lub poprawy przyrostu drzew.  

 

Rów zbiorczy/główny (Collector ditch): zbiera wodę z kilku rowów i transportuje ją do odbiornika. 

 

Rów szczegółowy (Feeder ditch): rów doprowadzający wodę do rowu zbiorczego/głównego. 

 

Przerwy w oczyszczaniu rowów (Breaks in ditch cleaning): odcinki rowów, które nie są oczyszczane, 

co ma na celu redukcję prędkości przepływu wód oraz przechwycenie zerodowanych ciała stałych. 

 

Doły sedymentacyjne (Sedimentation pits): poszerzone odcinki rowów, przez które woda  

przepływa większą powierzchnią przekroju, co powoduje redukcję prędkości przepływu. Celem 

dołów (o wielkości 1–2 m3) jest wychwytywanie ciał stałych zerodowanych z rowów oraz 

powstrzymanie ich transportu do zbiorników lub cieków wodnych.  

 

Stawy sedymentacyjne (Sedimentation ponds): stawy tworzone w pobliżu ujść obszarów 

odwadniania, gdzie woda przepływa przez większą powierzchnię przekroju, co powoduje redukcję 

prędkości przepływu i ma na celu wychwytywanie zerodowanych ciał stałych oraz powstrzymanie 

ich transportu do odbiornika. Dla obszaru utrzymaniowego sieci rowów o rozmiarze 40–50 ha 

konstruuje się jeden staw o wielkości zlewni 2–5 m3 ha-1. 

 

Regulacja przepływu maksymalnego (Peak flow control/PFC): struktury złożone z grobli i systemu 

rur kontrolnych, które regulują przepływ wody z obszarów utrzymania sieci rowów podczas 

wysokich przepływów. Regulowanie przepływu maksymalnego redukuje transport zerodowanych 

ciał stałych oraz cząsteczek składników pokarmowych do odbiorników.  

 

Strefy buforowe (Wetland buffers): naturalne lub odbudowane obszary podmokłe, gdzie 

rozprowadzana jest woda odpływająca z obszarów utrzymania sieci rowów. Strefy buforowe 
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zatrzymują zawiesiny ciał stałych oraz składniki pokarmowe transportowane z obszaru 

odwadnianego. Zaleca się, aby stanowiły 0,5–1% obszaru zlewni. 
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