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Treść prezentacji

• Klimatyczny bilans wodny

• Nawodnienia podsiąkowe

• Nawodnienia ciśnieniowe

• Regulowanie przepływu w rowach

• Regulowanie odpływu z drenów

• Baza danych małej retencji

• Zbiorniki

• Deszczówka

• Woda szara

• Zatrzymywanie wody w krajobrazie

• Planowanie nawodnień

• Monitoring



Przestrzenny rozkład klimatycznego bilansu wodnego KBW

i oceny klimatycznych uwarunkowań potrzeb nawodnień

w okresie wegetacyjnym (kwiecień-wrzesień)

(źródło: Łabędzki, 2017 r.)



Nawodniania podsiąkowe

• Gdzie? Płaski teren dużych kompleksów użytków zielonych, zwłaszcza na glebach

organicznych.

• Cel? Szybkie i sprawne nawodnienie w okresie wzrostu traw oraz odwodnienie obszaru

w okresach wczesnej wiosny, dużych opadów w sezonie wegetacyjnym i na czas zbioru

traw.

• W jaki sposób? System rowów otwartych o dużej rozstawie, wyposażonych w urządzenia

piętrzące wodę.

• Działanie dwukierunkowe, gdy system jest uzupełniony drenami.

• Działanie grawitacyjne.

• System wyposażony w urządzenia pompowe umożliwia dostarczenia wody

z rzeki lub zbiornika do sieci.



Dopuszczalne poziomy (głębokości) wody gruntowej na 

użytkach zielonych, umożliwiające gospodarowanie rolnicze.

Gleby

Stany zwierciadła wody gruntowej 

(w cm)

Optymalne
Dopuszczalne 

(graniczne)

Torfowo-

murszowe

(kompleksy 

wilgotnościowo

-glebowe)

torfy słabo i średnio rozłożone

(kompleks mokry A i okresowo mokry AB)
0,8 0,35-1,10

torfy średnio rozłożone

(kompleks wilgotny B)
0,7 0,35-0,95

torfy średnio i silnie rozłożone 

(kompleks okresowo posuszny BC)
0,5 0,30-0,85

torfy silnie rozłożone 

(kompleks posuszny C)
0,35 0,25-0,55

Mineralne

lekkie 0,4 0,35-0,45

średnie 0,55 0,50-0,70

ciężkie 0,7 0,60-0,90



MOŻLIWOŚCI ZŁAGODZENIA SKUTKÓW SUSZY 

W POLSKIM ROLNICTWIE

Wiesław Dembek ITP, Tomasz Okruszko SGGW

Memoriał do Ministra Rolnictwa 

2 lipca 2018
Główne tezy:

1. W obliczu zmian klimatycznych i nawracających susz należy

udostępnić rolnictwu w szerokim zakresie zasoby wód podziemnych

dla nawodnień.

2. Działania na rzecz „małej retencji” należy traktować przede wszystkim

jako ochronę i uzupełnienie zasobów wód podziemnych,

wykorzystanych przez rolnictwo.



Nawodniania ciśnieniowe

Deszczowniane Kroplowe (kropelkowe)

 Elastyczne gospodarowanie wodą

(dawki polewowe, częstotliwości).

 Nawożenie nawozami mineralnymi,

rozdeszczowywania ścieków.

 Nawodnienia zabiegowe, ochronne

i klimatyzacyjne.

Wady:

Straty wody – intensywne parowanie

w trakcie deszczowania oraz straty

przy parowaniu wody ze zwilżonej

gleby (ewaporacja).

 Na, ponad, pod powierzchnią gleby

(tzw. nawadnianie wgłębne).

 Montaż instalacji niezależnie od

topografii terenu i warunków

atmosferycznych.

 Mniejsze dawki wody, większa

częstotliwość stosowania.

Zalety:

Wysoka efektywność nawadniania.

Mniejsze straty wody na ewaporację.

Optymalne nawodnienie korzeni.

Możliwość aplikacji nawozów

do gleby.

Ograniczenie rozprzestrzeniania

chorób – dolistnie środki grzybo-

i owadobójcze nie spływają do gleby.



Ujęcie oraz rozrząd wody odbywa się za pośrednictwem budowli melioracyjnych, takich jak

zastawki, progi lub przepusty z piętrzeniem.

Regulowanie przepływu wody w rowach melioracyjnych

Przenośny próg piętrzący 

opracowany w ITP

W praktyce budowle te powinny

umożliwiać piętrzenie wody na

określonej rzędnej (na poziomie

umożliwiającym nawadnianie

podsiąkowe obszaru w górnych

stanowiskach tych budowli) oraz

regulację i pomiar natężenia

przepływu wody.



Innowacyjne urządzenia do pomiaru i regulacji poboru wody 

i urządzenia hamujące odpływ wody z obiektu 

melioracyjnego

Zastawka 

U-kształtna*

Zamknięcie 

szandorowe*

*Urządzenia opracowane w ramach 

projektu INOMEL

BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017



Innowacyjne urządzenia do pomiaru i regulacji natężenia 

poboru wody na obiekt i urządzenia hamujące odpływ wody 

z obiektu melioracyjnego

Zestaw

przelewów*

Zasuwa dwudzielna

wielofunkcyjna*

*Urządzenia opracowane w ramach 

projektu INOMEL

BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017



Sterowanie odpływem wody z rurociągów drenarskich

Regulator obrotowy

Regulator kielichowy

*projekt INOMEL

BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017

Do tego celu mogą służyć

opracowane w latach 2018 -

2020, w ramach projektu

INOMEL*, regulator obrotowy

oraz regulator kielichowy,

montowane w studzienkach

melioracyjnych przy pomocy

trójnika kanalizacyjnego.



Oczka wodne 

(0,4 ÷ 1,4 ha) 

- naturalne

- sztuczne                

- starorzecza 

Zbiorniki 

przepływowe 

zaporowe

Zbiorniki 

inne 

- stawy 

- kompleksy 

stawowe

Ogólnopolska Baza Danych Obiektów Małej Retencji

https://it-p.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b63a2a74004748a89c196e98c9104b4d



Śródpolne oczka wodne i mokradła

Śródpolne oczka wodne i mokradła 

 Wychwytują biogeny niesione przez wody

spływające z pól uprawnych

 Przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności

Sztuczne mokradła

„Constructed wetlands” - są projektowane

i budowane głównie do usuwania składników

nawozowych i innych zanieczyszczeń w spływie

powierzchniowym

Fot. P. Nawalany



Stawy retencyjne (kopane) 

i detencyjne

Walory stawów retencyjnych (kopanych):

• środowiskowe

• gospodarcze

• rekreacyjne

Wykonanie stawów o powierzchni  1000 m2 i głębokości

max.  3 m od powierzchni terenu podlega tylko zgłoszeniu

wodnoprawnemu (Dz.U. 2170/19).

Cele stawów detencyjnych: opóźnienie wezbrania

i redukcja zanieczyszczeń. Szczególnie potrzebne

(ze względów środowiskowych) w terenach

urbanizowanych lub sąsiedztwie inwestycji

wielkoobszarowych:

• stawy suche

• stawy „mokre”



Stawy sedymentacyjne

Sedymentacja, czyli proces opadania zawiesiny mineralnej lub organicznej

w cieczy na skutek działania grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacja
jest procesem kluczowym:

 w oczyszczaniu ścieków

 w filtracji



Niecki wodno-osadowe 

(niecki infiltracyjne)

Niecki infiltracyjne to płytkie wykopy wypełnione gruzem lub kamieniem.

Pozwalają wodzie wnikać do otaczających gleb od spodu i boków wykopu, 

zwiększając naturalną zdolność gleby do odprowadzania wody. 

Funkcje:

 zmniejszanie szybkości

i  objętości spływu 

powierzchniowego 

 oczyszczanie spływu 

poprzez filtrację przez 

podłoże w wykopie, a 

następnie przez glebę

 pomoc w uzupełnianiu 

wód gruntowych 

i zachowaniu 

podstawowego 

przepływu w rzekach

Źródło: Suchanek E., Mrowiec M., 2015



Zbieranie i magazynowanie deszczówki

 podlewania upraw na polach, ogródkach, łąkach

 mycia ciągników i maszyn rolniczych, zwierząt

 zabiegów ochrony roślin

 prac porządkowych w budynkach i ich otoczeniu

 celów przemysłowych oraz komunalnych

Woda deszczowa i roztopowa może być gromadzona do

ponownego wykorzystania m.in. do:



Wykorzystanie wody szarej

• Woda szara, zebrana z umywalek, wanien i pryszniców zanim trafi

do spłuczek, jest wstępnie oczyszczana w zespole prostych filtrów. Dopiero

po powtórnym wykorzystaniu w toaletach trafia ona do kanalizacji.

• Na spłukiwanie toalet potrzeba około 30-40% wody zużywanej

w gospodarstwach domowych.

• Woda szara może być wykorzystywana do podlewania ogródków

przydomowych.

Zbiornik na brudną wodę 

Pompa do ścieków 



Tarasy i pasy filtracyjne

Wydzielenie na części pól niewielkiej szerokości pasów w miejscach

przecinających linie spływu powierzchniowego, obsadzonych

roślinnością zwiększającą zdolność infiltracyjną gruntu.



Konturowanie powierzchni uprawnych - uprawy 

wstęgowe

Konturowanie nazywane również
uprawą wstęgową umożliwia
prowadzenie prac rolniczych na
zboczu, zgodnie z przebiegiem
warstwic. Polega ono na tworzeniu
małych bruzd i grzbietów, które
działają jak tamy, zatrzymując
spływającą wodę, osad, składniki
odżywcze i pestycydy.

Zatrzymana woda kierowana jest
wzdłuż uporządkowanych rzędów
upraw do ujść, takich jak specjalnie
przygotowane trawiaste drogi
spowalniające spływ powierzchniowy
lub infiltruje w grunt.



• Stacja agro-meteorologiczna

• Czujniki z transmisją danych: np. 

sonda profilowa 

• Tensjometry

• Czujniki TDR

• Modelowanie matematyczne

• Teledetekcja

Monitoring uwilgotnienia gleb



Naziemny

Przebieg wilgotności gleby na głębokości

10 i 30 cm oraz opady atmosferyczne

i dawki nawodnienia - pole pietruszki

naciowej, lato 2019 r.

Rozkład przestrzenny 

wartości współczynnika 

roślinnego kc

do obliczania 

ewapotranspiracji 

rzeczywistej oraz 

charakterystyka statystyczna 

rozkładu wartości kc.

Obraz w świetle widzialnym

kamerą multispektralną

z wykorzystaniem 

bezzałogowego statku 

powietrznego (UAV, dron). 

Teledetekcyjny

Monitoring uwilgotnienia gleb - przykłady



Ochrona wód powierzchniowych i zasilanych 

przez nie wód podziemnych jest jednym 

z najważniejszych zadań, które zdecydują 

o jakości naszego życia w przyszłości 

oraz o występowaniu zależnych od wody 
ekosystemów i bogactwa przyrodniczego Polski.




