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Rola wód podziemnych w zasilaniu mokrade³
w ró¿nych warunkach geomorfologicznych
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A b s t r a c t. The aim of the article is to analyze the occurrence of hydrogenic habitats in relation to morphogenesis and local groundwater circulation systems. The study was conducted in
2017 on 61 wetlands throughout Poland. Most of the studied habitats were located in the
Vistula and Warta glaciation areas. The analyzed hydrogenic habitats belonged mainly to four
habitat types: telmatic organic marshes, alluvial mineral marshes, periodic moistlands and
peatlands. Three small mountainous spring areas were also included in the analysis. The
impact of hydrogeological conditions on the supply and contact of groundwater with the habitat
K. JóŸwiak
T. Solovey
was analyzed. The type of hydrological feeding of habitats was also verified . The classification
of morphogenetic conditions was based on the Detailed Geological Map of Poland at a scale of
1:50 000. Based on morphogenetic units, the dominant habitat types in individual units were specified: river valleys, plain
glacilacustrine, ice-marginal valleys, lake plains, upland, outwash plains. The occurrence of individual types of habitats against the background of local groundwater circulation systems was also characterized. For selected habitats, a performed analysis encompassed the
impact of fluctuations in the groundwater table over many years on the possibilities of groundwater supply.
Keywords: wetlands, morphogenesis, groundwater

Pod pojêciem mokrad³a s¹ rozumiane ekosystemy
poœrednie miêdzy typowo wodnymi a l¹dowymi, zazwyczaj wystêpuj¹ce na ich pograniczu i kszta³tuj¹ce siê pod
wp³ywem sta³ego lub okresowego przesycenia pod³o¿a
wod¹ (Ekosystemy, 2009; £achacz, 2004). Wody podziemne odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w funkcjonowaniu mokrade³,
jednak czêsto jest ona pomijana. Ekosystemy mokrade³ s¹
uzale¿nione od wód podziemnych, jeœli na ich sk³ad, strukturê i funkcje wp³ywa zasilanie wodami podziemnymi
(Bertrand i in., 2012; Wheeler, Proctor, 2000). Zale¿noœæ ta
mo¿e oscylowaæ od obligatoryjnej do opcjonalnej. Obligatoryjne uzale¿nienie oznacza, ¿e ekosystem wymaga
ci¹g³ego, sezonowego lub epizodycznego zasilania przez
wody podziemne, a zale¿noœæ opcjonalna – ¿e brak tego
zasilania nie spowoduje niekorzystnych skutków w biocenozie (Mitsch i in., 2009).
Powszechnie stosowana w Polsce klasyfikacja mokrade³ wed³ug typów zasilania hydrologicznego – THZ
(Okruszko, 1992) jest niedostatecznie sprecyzowana w
zakresie siedlisk hydrogenicznych zale¿nych od wód podziemnych. W klasyfikacji THZ do siedlisk zale¿nych od
wód podziemnych zaliczono mokrad³a topogeniczne (usytuowane przewa¿nie w strefie przybrze¿nej jezior i zasilane
poprzez podsi¹kanie zastoiskowych wód gruntowych) oraz
mokrad³a soligeniczne (zasilane przez wody o szybkim
przep³ywie, zazwyczaj Ÿród³a, m³aki i wyp³ywy wód w
strefach krawêdziowych). Natomiast wszystkie mokrad³a
w dolinach rzek klasyfikuje siê do siedlisk fluwiogenicznych, co jest du¿ym uproszczeniem, ze wzglêdu na
znacz¹c¹ sk³adow¹ zasilania ich przez wody podziemne.
1

W literaturze paludologicznej doœæ czêsto figuruj¹
publikacje dotycz¹ce wy³¹cznie analizy danych hydrologicznych i meteorologicznych, a pomijaj¹ce zagadnienia
rzeczywistego udzia³u wód podziemnych w zasilaniu i drena¿u mokrade³ (Davies, Anderson, 2001; Dembek, Oœwit,
1992; Gilvear, McInnes, 1994; Mitsch, Gosselink, 2007).
Niewiele jest natomiast opracowañ, w których opisano
interakcje zachodz¹ce miêdzy mokrad³ami a otaczaj¹cymi
je warstwami wodonoœnymi, pos³uguj¹c siê schematyzacj¹
hydrogeologiczn¹ b¹dŸ wynikami badañ hydrodynamicznych (Brinson, 1993; Haslam, 2003; Krogulec, Zab³ocki,
2015; Krogulec i in., 2016). W pracach tych wskazano
znacznie bardziej skomplikowane powi¹zania hydrauliczne mokrade³ z otaczaj¹cymi je wodami podziemnymi.
W niniejszym artykule przedstawiono relacje zachodz¹ce pomiêdzy wybranymi do badañ kilkudziesiêcioma
mokrad³ami funkcjonuj¹cymi w ró¿nych formach rzeŸby
terenu na obszarze Polski a wodami podziemnymi w systemach ich p³ytkiego (tzw. lokalnego) i g³êbokiego kr¹¿enia.
Podstawowym celem pracy by³o okreœlenie kontaktów
hydraulicznych mokrade³ z wodami podziemnymi w ró¿nych formach rzeŸby terenu oraz wskazanie, w jaki sposób powi¹zania te wp³ywaj¹ na mo¿liwoœæ zasilania
wodami podziemnymi rozpatrywanych obiektów.
OBSZAR BADAÑ
Do badañ wytypowano 61 mokrade³ o co najmniej
0,2-metrowej warstwie osadów organicznych (torf, namu³,
mu³, organiczne gleby œció³kowe), usytuowanych w ró¿nych jednostkach fizycznogeograficznych Polski, w tym:
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Ryc. 1. Lokalizacja i rodzaj badanych mokrade³
Fig. 1. Location and type of wetlands studied

12 mokrade³ na Pobrze¿u Po³udniowoba³tyckim, 12 na
Pojezierzach Po³udniowoba³tyckich, 21 na Nizinach
Œrodkowopolskich i Sasko-£u¿yckich, 10 na Wy¿ynach
Polskich, 2 w Sudetach, 1 w Górach Œwiêtokrzyskich i 3 w
Karpatach (ryc. 1). Mokrad³a wystêpuj¹ce w tych regionach
charakteryzuj¹ siê ró¿nymi uwarunkowaniami geomorfologicznymi, zró¿nicowan¹ litologi¹ osadów przypowierzchniowych i odmiennymi formami zasilania wod¹.
Podstawowym kryterium doboru obiektów badawczych
by³a ich lokalizacja w pobli¿u punktów krajowej sieci
monitoringu wód podziemnych (do 300 m), w których od
wielu lat prowadzono obserwacje hydrogeologiczne.
Dziêki temu mo¿liwe by³o przeœledzenie, jak relacje
zachodz¹ce pomiêdzy mokrad³ami a wodami podziemnymi zmienia³y siê przez lata pod wp³ywem ró¿nych czynników œrodowiskowych.
DANE I METODY BADAÑ
Do wyszukiwania mokrade³ zlokalizowanych w
bezpoœrednim s¹siedztwie punktów krajowej sieci monitoringu wód podziemnych wykorzystano Bazê Danych
GIS Mokrad³a Polski (Baza, 2006).
O morfogenezie misy bagiennej (zgodnie z wytycznymi
Zgorzelskiego, 1988) i rodzaju siedliska hydrogenicznego
(wg klasyfikacji Okruszko, 1992) wnioskowano na podstawie analizy baz danych GIS opracowanych przez PIG-PIB:
Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000
oraz Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 –
Pierwszy Poziom Wodonoœny – Wystêpowanie i Hydrodynamika (MHP PPW-WH), a tak¿e korzystaj¹c z obserwacji

geomorfologicznych i wyników badañ terenowych – w tym
rêcznych sond penetracyjnych o g³êbokoœci ponad 2 m.
W ka¿dym z badanych mokrade³, usytuowanych w
odleg³oœci do 300 m od punktu monitoringu wód podziemnych, za³o¿ono na kierunku sp³ywu wód piezometr, przewiercaj¹c ca³¹ mi¹¿szoœæ osadów organicznych. Otwory
piezometrów filtrowano tak, aby czêœæ robocza filtra obejmowa³a odcinek 0,2 m poni¿ej zwierciad³a wody podziemnej, a w miejscach o zwierciadle naporowym – do 0,2 m
poni¿ej sp¹gu siedliska. Badania terenowe prowadzono od
lipca do paŸdziernika 2017 r.
Profile glebowe sklasyfikowano na podstawie ich
genezy wg 5 typów: próchnicowy, bagienny, b³otny, namywany i gytiotwórczy (¯urek, 1990; Tobolski, 2000; Okruszko i in., 2001).
Okreœlenie kontaktów hydraulicznych mokrade³ z wodami podziemnymi wymaga³o sporz¹dzenia map hydroizohips warstw wodonoœnych i przekrojów hydrogeologicznych.
Uzyskany obraz przestrzenny skonfrontowano z wynikami
pomiarów poziomu zwierciad³a wód podziemnych, dokonanymi na mokrad³ach w trakcie badañ terenowych. Do
tworzenia map i przekrojów wykorzystano informacje ze
Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000
oraz dane pochodz¹ce z kart otworów geologicznych, których Ÿród³em by³ Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO.
W celu okreœlenia po³o¿enia zwierciad³a wód podziemnych oraz amplitudy wahañ zwierciad³a w wieloleciu,
wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ zasilania mokrade³ wodami
podziemnymi, wykorzystano arkusze Mapy Hydrogeologicznej Polski PPW–WH oraz zasoby Bazy Danych
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Monitoring Wód Podziemnych (Pañstwowego Instytutu
Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego),
obejmuj¹ce ci¹gi obserwacyjne z lat 2013–2019.
WYNIKI
Wybrane do badañ mokrad³a reprezentuj¹ cztery typy
siedlisk hydrogenicznych spoœród 5 wyró¿nianych na podstawie profilu glebowego (Okruszko, 1992): torfowiska,
namuliska, mu³owiska i podmokliska.
Wœród 61 obiektów wytypowanych do badañ (tab. 1,
ryc. 1) dominuj¹ mokrad³a dolin rzecznych (49), w wiêk-

szoœci zlokalizowane na tarasach zalewowych (ryc. 2), na
których wykszta³ci³y siê siedliska: torfowe, podmok³e i namu³owe (madowe). Z uwagi na istotne przekszta³cenia
antropogeniczne reprezentatywnoœæ badanych mokrade³
dla wymienionych typów siedlisk jest nieznaczna. Najwiêksz¹ grupê stanowi¹ namuliska (28), które rozwinê³y siê w
najbli¿szym s¹siedztwie rzek (tab. 1). W profilach tych
mokrade³ wystêpuj¹ przewarstwienia torfu œwiadcz¹ce o tym,
¿e procesy namulania przeplata³y siê z procesami bagiennymi. Mady s¹ na ogó³ lekkie, a pod nimi zalegaj¹ przewa¿nie warstwy mu³u. Spoœród 14 torfowisk wystêpuj¹cych na
tarasach rzecznych 12 jest okresowo zalewanych, a 2 rozwi-

Tab. 1. Lokalizacja i typ badanych mokrade³
Table 1. Location and type of the studied wetlands
Jednostki
fizycznogeograficzne
Physical geographic units

Pobrze¿a
Coastals

Pojezierza
Lakelands

Niziny Œrodkowopolskie
Central Polish Lowlands

Mokrad³a dolin rzecznych
Wetlands of river valleys

Typ mokrad³a
Type of wetlands

[15] rzeka / River Myœliborka – miejscowoœæ / town Myœlibórz Ma³y

P

[14] rzeka / River Odra – miejscowoœæ / town Krzypnica

T

[48] rzeka / River Odra – miejscowoœæ / town Widuchowa

N

[27] rzeka / River Wis³a Królewiecka – miejscowoœæ / town Sztutowo

N

[5] rzeka / River Noteæ – miejscowoœæ / town Radolin

T

[50] rzeka / River Noteæ – miejscowoœæ / town Rozwarzyn

T

[19] rzeka / River Noteæ – miejscowoœæ / town Zofiowo

T

[34] rzeka / River Noteæ – miejscowoœæ / town £ugi Ujskie

T

[20] rzeka / River Noteæ – miejscowoœæ / town Nowe Dwory

T

[6] rzeka / River Obra – miejscowoœæ / town Sepno

T

[11] rzeka / River Odra – miejscowoœæ / town Wysokie

P

[54] rzeka / River Wigra – miejscowoœæ / town Poszeszupie

N

[30] rzeka / River Witkówka – miejscowoœæ / town Racot

T

[51] rzeka / River Warta – miejscowoœæ / town Wola Podlê¿na

N

[10] rzeka / River Opusta – miejscowoœæ / town Radomierowice

N

[41] rzeka / River Bóbr – miejscowoœæ / town Parkoszów

N

[13] rzeka / River Bug – miejscowoœæ / town Janów Podlaski

P

[57] rzeka / River Gzówka – miejscowoœæ / town Adolfin

N

[26] rzeka / River Liwiec – miejscowoœæ / town Kaliska

N

[40] rzeka / River Ma³a Panew – miejscowoœæ / town Zawadzkie

T

[38] rzeka / River Narew – miejscowoœæ / town Zajki

T

[56] rzeka / River Nysa £u¿ycka – miejscowoœæ / town Lipna

N

[61] rzeka / River Nysa £u¿ycka – miejscowoœæ / town ¯arka nad Nys¹

N

[45] rzeka / River Odra – miejscowoœæ / town Dobrzeñ Ma³y

N

[36] rzeka / River Sumina – miejscowoœæ / town Nêdza

N

[3] rzeka / River Pilica – miejscowoœæ / town Lubocz

N

[35] rzeka / River Pilsia – miejscowoœæ / town Marcelów

T

[44] rzeka / River Policzna – miejscowoœæ / town Policzna

N

[8] rzeka / River Ruda – miejscowoœæ / town Rudy

N

[58] rzeka / River Orla – miejscowoœæ / town Gatka

T

[47] rzeka / River Zago¿d¿onka – miejscowoœæ / town Aleksandrówka

N

[37] rzeka / River Wis³a – miejscowoœæ / town Lasocin

T

[25] rzeka / River Wis³a – miejscowoœæ / town Janówek

T

[39] rzeka / River Wis³a – miejscowoœæ / town Kampinos

T

Objaœnienia: [1] – numer mokrad³a wg ryc. 1; P – podmoklisko; T – torfowisko; N – namulisko; M – mu³owisko
Explanations: [1] – number of the wetlands acc. to fig. 1; P – periodic moistland; T – peatland; N – alluvial mineral marsh; M – telmatic organic marsh
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Tab. 1. Lokalizacja i typ badanych mokrade³ – cd.
Table 1. Location and type of the studied wetlands – cont.
Jednostki
fizycznogeograficzne
Physical geographic units

Mokrad³a dolin rzecznych
Wetlands of river valleys
[23] rzeka / River Dop³yw z Dêbin – miejscowoœæ / town Dêbiny

Wy¿yny
Highlands

Sudety
Sudetes
Góry Œwiêtokrzyskie
Holy Cross Mountains
Karpaty
Carpathians

Typ mokrad³a
Type of wetlands
N

[2] rzeka / River Dop³yw z Szczecyna – miejscowoœæ / town Szczecyn

N

[53] rzeka / River Chech³o – miejscowoœæ / town Bolêcin

N

[22] rzeka / River Krasna – miejscowoœæ / town Komorów

N

[24] rzeka / River Pilica – miejscowoœæ / town Nowinki Podole

P

[32] rzeka / River Sanna – miejscowoœæ / town £ysaków

N

[31] rzeka / River Plewka – miejscowoœæ / town Janowiec

P

[12] rzeka / River Wis³a – miejscowoœæ / town Zaborze

P

[55] rzeka / River Potok Kochanowicki – miejscowoœæ / town Zborowskie

N

[42] rzeka / River Dzika Orlica – miejscowoœæ / town Poniatów

N

[46] rzeka / River Nysa £u¿ycka – miejscowoœæ / town Lasowice

N

[9] rzeka / River Bobrza – miejscowoœæ / town Kielce

T

[16] rzeka / River Bielcza – miejscowoœæ / town Jaœliska

N

[7] rzeka / River Gminny Potok – miejscowoœæ / town Dêbno

N

[4] rzeka / River San – miejscowoœæ / town Smolnik

P

Mokrad³a w innych formach rzeŸby terenu
Wetlands in other forms of relief

Pobrze¿a
Coastals

Pojezierza
Lakelands

Wy¿yny
Highlands

[29] Zag³êbienie bezodp³ywowe na równinie sto¿ka nap³ywowego Odry – £êgi
[29] Depression with no outlet on the Oder alluvial fen – £êgi

T

[43] Obni¿enie na równinie rzeczno-rozlewiskowej – D¹bie
[43] Lowering on the river-floodplain – D¹bie

P

[17] Obni¿enie œródwydmowe na w. Uznam – Œwinoujœcie
[17] Mid-dune depression on the island of Uznam – Œwinoujœcie

M

[52] Obni¿enie wokó³ j. Koprowo – Ko³czewo
[52] Lowering around the Koprowo lake – Ko³czewo

T

[18] Teren depresyjny na pó³nocnym wybrze¿u Zalewu Szczeciñskiego – Warno³êka
[18] Depressive area on the northern coast of the Szczecin Lagoon – Warno³êka

T

[59] Teren depresyjny na wschodnim wybrze¿u Zalewu Szczeciñskiego – Œwinoujœcie
[59] Depressive area on the east coast of the Szczecin Lagoon – Œwinoujœcie

T

[60] Teren depresyjny na wschodnim wybrze¿u Zalewu Szczeciñskiego – Œwinoujœcie
[60] Depressive area on the east coast of the Szczecin Lagoon – Œwinoujœcie

T

[28] Obni¿enie nad Zalewem Wiœlanym – Krynica Morska
[28] Lowering over the Vistula Lagoon – Krynica Morska

M

[21] Obni¿enie wokó³ j. G³êbsko – Okole
[21] Lowering around the G³êbsko lake – Okole

T

[49] Obni¿enie wokó³ j. Niegocin – Wilkasy
[49] Lowering around the Niegocin lake – Wilkasy

T

[1] Dolina na równinie zastoiskowej – Sidorówka
[1] Valley on the glacilacustrine plain – Sidorówka

T

[33] Zag³êbienie bezodp³ywowe na równinie Tarnobrzeskiej – Jeziórko
[33] Depression with no outlet on the Tarnobrzeska plain – Jeziórko

P

Objaœnienia: [1] – numer mokrad³a wg ryc. 1; P – podmoklisko; T – torfowisko; N – namulisko; M – mu³owisko
Explanations: [1] – number of the wetlands acc. to fig. 1; P – periodic moistland; T – peatland; N – alluvial mineral marsh; M – telmatic organic marsh

niête w starorzeczach s¹ zatopione, ze sta³ym zalewem. Torfowiska zalewane maj¹ podobn¹ budowê. W ich sp¹gu
znajduj¹ siê namu³y ilaste, na nich zalegaj¹ œrednio i silnie
roz³o¿one torfy (silne roz³o¿enie wskazuje na okresowe
przesuszanie masy torfowej), czêsto zamulone, co œwiadczy o intensywnoœci zalewów wezbraniowych. Na torfowiskach zalewanych wystêpuj¹ przewa¿nie turzycowiska
(11; ryc. 2), ³êgi (2) i olsy (1), a na torfowiskach zatopionych
szuwary w³aœciwe. W profilach osadów torfowisk zatopio-

nych utwory torfowo-mu³owe czêsto s¹ warstwowane
mu³ami i namu³ami rzecznymi, które œwiadcz¹ o zmiennoœci warunków wodnych w czasie powstawania mokrade³.
W brze¿nych strefach dolin rzecznych wystêpuj¹ podmokliska (7 obiektów) zasilane p³ytko wystêpuj¹cymi wodami podziemnymi, wyciekami w formie Ÿródlisk oraz wodami
ze sp³ywu powierzchniowego. Tego typu mokrad³a nie s¹
zalewane przez wody rzeczne. Wykszta³ci³y siê na nich gleby torfiasto-glejowe i torfowo-glejowe.
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Ryc. 2. Turzycowe torfowisko niskie na tarasie zalewowym Noteci k. Rozwarzyna – nr 50 na ryc. 1
Fig. 2. Lowland peatland on the Noteæ terrace near Rozwarzyn – no. 50 in fig. 1

Pozosta³e badane mokrad³a (tab. 1), wykszta³cone poza
dolinami rzek (12), zakwalifikowano jako:
 torfowiska – w tym przyjeziorne (3 obiekty), w zag³êbieniach bezodp³ywowych (1), w dolinach równin zastoiskowych (1) i na terenach depresyjnych
Wyspy Wolin (3);
 mu³owiska – nad Zalewem Wiœlanym (1) oraz w obni¿eniu œródwydmowym na wyspie Uznam (1);
 podmokliska – w p³ytkim obni¿eniu na rzeczno-rozlewiskowej Równinie Goleniowskiej oraz w zag³êbieniu
bezodp³ywowym na Równinie Tarnobrzeskiej.
Mi¹¿szoœæ osadów organicznych badanych mokrade³,
ustalona w trakcie badañ terenowych, wynosi³a: <0,5 m w
36 punktach, 0,5–1 m w 12 punktach, 1–2 m w 9 punktach,
2–4 m w 3 punktach i >4 m w 1 punkcie. W 52 piezometrach zwierciad³o wody podziemnej by³o swobodne, a w 9
– napiête.
Pierwotnie zak³adano, ¿e wszystkie mokrad³a wybrane
do badañ mog¹ byæ zale¿ne od wód podziemnych. Jednak
mi¹¿szoœæ osadów organicznych 57 mokrade³ z 61 analizowanych nie przekracza 2 m, wobec tego stwierdzono, ¿e
mokrad³ami zasilanymi wodami podziemnymi mog¹ byæ
tylko te, w s¹siedztwie których zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê w przedziale g³êbokoœci 0–2 m.
Przyjmuj¹c g³êbokoœæ po³o¿enia zwierciad³a wód
pierwszego poziomu wodonoœnego na podstawie danych
Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 PPW–WH
stwierdzono, ¿e jedynie 47 mokrade³ jest zale¿nych od wód
podziemnych (tab. 2), w tym: 1 mu³owisko, 19 namulisk, 7
podmoklisk oraz 20 torfowisk.
Wed³ug kryteriów hydrogeologicznych zastosowanych
na Mapie Hydrogeologicznej Polski PPW–WH analizowane mokrad³a wystêpuj¹ w obrêbie piêciu jednostek:
 poziom wód podziemnych we wspó³czesnych dolinach rzecznych w utworach tarasów zalewowych
o ci¹g³ym rozprzestrzenieniu, zwi¹zany z osadami
aluwialnymi (piaszczysto-¿wirowymi);
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 poziom wód podziemnych o lokalnym rozprzestrzenie-

niu w obrêbie tarasów nadzalewowych du¿ych rzek,
zwi¹zany z osadami fluwioglacjalnymi, spiaszczonymi partiami glin zwa³owych oraz piaskami rzecznymi;
 poziom wód podziemnych w pradolinach i dolinach
kopalnych w piaszczysto-¿wirowych utworach fluwioglacjalnych;
 poziom wód podziemnych w sandrach, czyli zwi¹zany
z utworami fluwioglacjalnymi;
 poziom wód podziemnych w obrêbie wysoczyzn –
zwi¹zany z utworami glacifluwialnymi.
Analizuj¹c po³o¿enie zwierciad³a wód podziemnych
pierwszego poziomu wodonoœnego zobrazowane na arkuszach Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000
PPW–WH i dane z krajowej sieci monitoringu wód podziemnych zauwa¿ono pewne rozbie¿noœci. Po odniesieniu
siê do po³o¿enia zwierciad³a wód podziemnych w latach
2013–2019, okreœlonego na podstawie danych krajowej
sieci monitoringu wód podziemnych stwierdzono, ¿e tylko
13 mokrade³ mo¿na bezdyskusyjnie zakwalifikowaæ do
zale¿nych od wód podziemnych (tab. 2), w tym 6 namulisk,
3 podmokliska i 4 torfowiska. Jest to liczba bardzo ma³a, bo
obejmuj¹ca zaledwie 25% populacji wyznaczonej zgodnie
z danymi Mapy Hydrogeologicznej Polski PPW–WH.
Jeszcze inn¹ liczbê mokrade³ zale¿nych od wód podziemnych otrzymano po przeanalizowaniu danych dotycz¹cych
po³o¿enia zwierciad³a wód podziemnych i mi¹¿szoœci osadów organicznych uzyskanych w toku w³asnych pomiarów
terenowych:
 mu³owiska – brak mokrade³ zale¿nych od wód podziemnych,
 namuliska – 7 mokrade³ zale¿nych od wód podziemnych [45, 56, 46, 55, 51, 36, 26],
 podmokliska – 1 mokrad³o zale¿ne od wód podziemnych [4],
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 torfowiska – 13 mokrade³ zale¿nych od wód podziem-

nych [60, 6, 9, 5, 14, 50, 52, 40, 18, 19, 30, 35, 38].
Tym samym na podstawie wyników prac terenowych
do mokrade³ zasilanych przez wody podziemne jednoznacznie zakwalifikowano 21 obiektów. Stanowi¹ one
43,75% populacji obiektów wytypowanych do badañ
terenowych zgodnie z danymi Mapy Hydrogeologicznej
Polski w skali 1:50 000 PPW–WH (48).
Spoœród 47 badanych mokrade³ do topogenicznych
zakwalifikowano 3 obiekty, soligenicznych – 7 obiektów
i fluwiogenicznych – 37 obiektów. Na podstawie prac tere-

nowych z mokrade³ topogenicznych tylko jedno zaliczono
do zale¿nych od wód podziemnych, z soligenicznych – 4
mokrad³a i z fluwiogenicznych – 16 mokrade³. Statystyka
ta pokazuje, ¿e na obszarach dolin rzecznych, zw³aszcza
tarasów zalewowych i ni¿szych nadzalewowych, klasyfikacja mokrade³ pod wzglêdem THZ nie jest do koñca miarodajna.
Kolejnym problematycznym zagadnieniem jest przestrzenny zasiêg mokrade³ i jego odwzorowanie w wykorzystanej jako referencyjna Bazie Danych GIS Mokrad³a
Polski (2006). W wielu przypadkach w wytypowanych

Tab. 2. Mokrad³a zale¿ne od wód podziemnych – zgodnie z danymi krajowej sieci monitoringu wód podziemnych
Table 2. Wetland dependent on groundwater – based on data from the national network of underground waters
G³êbokoœæ do zwierciad³a wód
podziemnych [m p.p.t.]*
Depth to groundwater table [m b.s.]*
Usytuowanie geomorfologiczne mokrad³a
Geomorphological location of the wetland
min.

œr.

max.

Zale¿noœæ
Mi¹¿szoœæ
mokrad³a
osadów
od wód
organicznych podziemnych
Organic sediment
Wetland
thickness
dependence
on
[m]
groundwater

Mu³owiska / Telmatic organic marshes
[28] Obni¿enie nad Zalewem Wiœlanym
[28] Lowering over the Vistula Lagoon

4,46

4,84

5,1

0,2

nie / no

Namuliska / Alluvial mineral marshes
[45] Taras zalewowy – rz. Odra
[45] Odra River floodplain
[10] Taras zalewowy – rz. Opusta
[10] Opusta River floodplain
[32] Taras zalewowy – rz. Sanna
[32] Sanna River floodplain
[56] Taras zalewowy – rz. Nysa £u¿ycka
[56] Nysa £u¿ycka River floodplain
[61] Taras zalewowy – rz. Nysa £u¿ycka
[61] Nysa £u¿ycka River floodplain
[46] Taras zalewowy – rz. Nysa £u¿ycka
[46] Nysa £u¿ycka River floodplain
[55] Taras zalewowy – rz. Potok Kochanowicki
[55] Kochanowski Creek floodplain
[48] Taras zalewowy – rz. Odra
[48] Odra River floodplain
[51] Taras zalewowy – rz. Warta
[51] Warta River floodplain
[8] Taras zalewowy – rz. Ruda
[8] Ruda River floodplain
[36] Taras zalewowy – rz. Sumina
[36] Sumina River floodplain
[54] Taras zalewowy – rz. Wigra
[54] Wigra River floodplain
[23] Taras zalewowy – rz. Dop³yw z Dêbin
[23] Dop³yw z Dêbin River floodplain
[42] Taras zalewowy – rz. Dzika Orlica
[42] Dzika Orlica River floodplain
[44] Taras zalewowy – rz. Policzna
[44] Policzna River floodplain
[2] Taras zalewowy – rz. Dop³yw z Szczecyna
[2] Dop³yw z Szczecyna River floodplain
[22] Taras zalewowy – rz. Krasna
[22] Krasna River floodplain
[26] Taras zalewowy – rz. Liwiec
[26] Liwiec River floodplain
[57] Taras zalewowy – rz. Gzówka
[57] Gzówka River floodplain

2,04

2,62

3,02

2

tak / yes

0,74

1,3

1,72

0,3

nie / no

7,17

7,44

8,09

0,2

nie / no

2,45

4,19

4,64

1,5

nie / no

2,66

4,01

4,59

0,2

nie / no

0,01

1,02

1,64

1,6

tak / yes

1,3

2,34

2,85

0,2

nie / no

0,03

0,78

1

0,2

tak / yes

1,16

1,39

1,7

0,2

nie / no

4,57

5,18

5,48

0,2

nie / no

0,37

1

1,4

1,5

tak / yes

0,28

0,75

1,21

0,2

tak / yes

5,3

9

10,4

0,2

nie / no

4,93

10,6

12,92

0,5

nie / no

2,23

2,74

3,29

0,2

nie / no

6,45

6,99

7,37

0,2

nie / no

1,31

1,95

2,55

0,2

nie / no

0,41

1,23

1,82

0,2

tak / yes

5,75

6,35

6,97

0,2

nie / no

* poziom zwierciad³a wód podziemnych w latach 2013–2019, okreœlony na podstawie danych krajowej sieci monitoringu wód podziemnych
* groundwater level during 2013–2019, monitoring determined on the basis of data from the national network of underground waters
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Tab. 2. Mokrad³a zale¿ne od wód podziemnych – zgodnie z danymi krajowej sieci monitoringu wód podziemnych – cd.
Table 2. Wetland dependent on groundwater – based on data from the national network of underground waters – cont.
G³êbokoœæ do zwierciad³a wód
podziemnych [m p.p.t.]*
Depth to groundwater table [m b.s.]*
Usytuowanie geomorfologiczne mokrad³a
Geomorphological location of the wetland
min.

Zale¿noœæ
Mi¹¿szoœæ
mokrad³a
osadów
od wód
organicznych
podziemnych
Organic sediment
Wetland
thickness
dependence
on
[m]
groundwater

œr.

max.

0,9

1,6

2,11

0,4

nie / no

b.d.
n.d.

b.d.
n.d.

b.d.
n.d.

0,2

b.d. / n.d.

1,45

2,26

2,65

0,2

nie / no

-0,09

0,99

1,81

0,2

tak / yes

-0,08

0,51

0,97

0,4

tak / yes

7,47

8,1

8,84

0,2

nie / no

b.d.
n.d.

b.d.
n.d.

b.d.
n.d.

1

tak / yes

1,67

2,4

0,5

nie / no

1,53

1,94

0,2

nie / no

1,54

1,96

0,8

nie / no

2,47

2,87

0,3

nie / no

2,89

3,31

0,3

nie / no

b.d.
n.d.

b.d.
n.d.

3,3

b.d. / n.d.

0,59

1,08

0,8

tak / yes

4,9

5,34

1,7

nie / no

b.d.
n.d.

b.d.
n.d.

2

b.d. / n.d.

b.d.
n.d.

b.d.
n.d.

0,4

b.d. / n.d.

2,39

3,09

0,5

nie / no

5,67

5,95

0,5

nie / no

b.d.
n.d.

b.d.
n.d.

0,5

b.d. / n.d.

0,53

1,14

2,2

tak / yes

1,01

1,72

1,5

tak / yes

1,27

1,63

0,4

nie / no

1,8

2,12

0,5

nie / no

4,94

5,57

0,5

nie / no

1,93

2,57

0,2

nie / no

1,61

2,29

1,2

tak / yes

Podmokliska / Periodic moistlands
[11] Taras zalewowy – rz. Odra
[11] Odra River floodplain
[31] Taras zalewowy – rz. Plewka
[31] Plewka River floodplain
[13] Taras zalewowy – rz. Bug
[13] Bug River floodplain
[33] Zag³êbienie bezodp³ywowe na Równinie Tarnobrzeskiej
[33] Depression with no outlet on the Tarnobrzeg Plain
[24] Taras zalewowy – rz. Pilica
[24] Pilica River floodplain
[43] Obni¿enie na równinie rzeczno-rozlewiskowej
[43] Lowering on the river-floodplain
[4] Taras zalewowy – rz. San – Ÿródlisko
[4] San River floodplain – springfens

Torfowiska / Peatlands
[39] Taras nadzalewowy – rz. Wis³a
1,01
[39] Wis³a River alluvial terrace
[59] Teren depresyjny na wschodnim wybrze¿u Zalewu Szczeciñskiego
1,18
[59] Depressive area on the eastern coast of Szczecin Lagoon
[60] Teren depresyjny na wschodnim wybrze¿u Zalewu Szczeciñskiego
1,22
[60] Depressive area on the eastern coast of Szczecin Lagoon
[6] Taras zalewowy – rz. Obra
2,03
[6] Obra River floodplain
[9] Taras zalewowy – rz. Bobrza
2,19
[9] Bobrza River floodplain
[5] Taras zalewowy – rz. Noteæ
b.d.
[5] Noteæ River floodplain
n.d.
[14] Taras zalewowy – rz. Odra
0,14
[14] Odra River floodplain
[50] Taras zalewowy – rz. Noteæ
4,57
[50] Noteæ River floodplain
[52] Obni¿enie wokó³ j. Koprowo
b.d.
[52] Lowering around Lake Koprowo
n.d.
[58] Taras zalewowy – rz. Orla
b.d.
[58] Orla River floodplain
n.d.
[25] Taras nadzalewowy – rz. Wis³a
1,61
[25] Wis³a River alluvial terrace
[40] Taras zalewowy – rz. Ma³a Panew
4,36
[40] Mala Panew River floodplain
[18] Teren depresyjny na pó³nocnym wybrze¿u Zalewu Szczeciñskiego
b.d.
[18] Depressive area on the northern coast of the Szczecin Bay
n.d.
[19] Taras zalewowy – rz. Noteæ
0,1
[19] Noteæ River floodplain
[30] Taras zalewowy – rz. Witkówka
0,4
[30] Witkówka River floodplain
[35] Taras zalewowy – rz. Pilsia
0,99
[35] Pilsia River floodplain
[34] Taras zalewowy – rz. Noteæ
1,17
[34] Noteæ River floodplain
[20] Taras zalewowy – rz. Noteæ
4,07
[20] Noteæ River floodplain
[29] Zag³êbienie bezodp³ywowe na równinie sto¿ka nap³ywowego Odry
1,44
[29] Depression with no outlet on the Odra alluvial fan
[38] Taras zalewowy – rz. Narew
0,57
[38] Narew River floodplain
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punktach badawczych mi¹¿szoœæ osadów organicznych by³a
bardzo ma³a. W 36 punktach z 61 nie przekracza³a 0,5 m.
WNIOSKI
Rola wód podziemnych w funkcjonowaniu mokrade³
jest silnie uzale¿niona od po³o¿enia i dynamiki zwierciad³a wody podziemnej w odniesieniu do powierzchni
mokrad³a oraz od rzeŸby terenu, która decyduje o warunkach zasilania i odp³ywu wód. Ró¿ne Ÿród³a zasilania
mokrade³ (opady, wody powierzchniowe, wody podziemne w strefie aeracji i wody podziemne warstwy wodonoœnej) rzutuj¹ na chemizm tych œrodowisk.
W Polsce najliczniej wystêpuj¹ mokrad³a dolin rzecznych, które zazwyczaj s¹ uzale¿nione od zasilania wodami
podziemnymi, dlatego zasilanie to powinno byæ brane pod
uwagê w trakcie ustalania bilansu wodnego tego typu
mokrade³. Spoœród 48 badanych mokrade³ dolin rzecznych
40 wystêpuje w strefie drena¿u wód podziemnych i jest œciœle
z nimi zwi¹zanych. Nale¿y jednak wyraŸnie rozgraniczaæ
zasilanie wodami podziemnymi o bardzo krótkim okresie
przebywania w systemie hydrogeologicznym, a wiêc wodami znajduj¹cymi siê w strefie aeracji i tworz¹cymi nieci¹g³e
warstewki wodonoœne o stosunkowo ma³ej mi¹¿szoœci, od
zasilania wodami podziemnymi pierwszego poziomu wodonoœnego sensu stricto. Wœród analizowanych mokrade³
zale¿nych od wód podziemnych 12 by³o zasilanych wodami warstwy wodonoœnej i wodami z przewarstwieñ w strefie
aeracji. Ponadto 7 mokrade³ zale¿nych od wód podziemnych by³o zasilanych wy³¹cznie wodami z przewarstwieñ
w strefie aeracji, czyli wodami odp³ywu podpowierzchniowego.
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e analiza ró¿nych materia³ów
archiwalnych, poparta rezultatami badañ terenowych,
mo¿e jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie, czy dane
mokrad³o mo¿na zaliczyæ do zale¿nych od wód podziemnych. Natomiast stosowanie powszechnie u¿ywanego
podzia³u mokrade³ ze wzglêdu na typ hydrologicznego
zasilania (THZ) znacz¹co traci sens i mo¿e prowadziæ do
b³êdnych wniosków. Klasyfikacja mokrade³ wg THZ nie
jest w pe³ni miarodajna na obszarach dolin rzecznych,
zw³aszcza tarasów zalewowych i ni¿szych nadzalewowych
tarasów dolin rzek. THZ decyduje o indywidualnych
cechach mokrade³, wynikaj¹cych tak¿e z usytuowania w
topografii terenu i dlatego warunki topograficzne mog¹
stanowiæ wstêpne kryterium identyfikacji mokrade³. Na
przyk³ad mokrad³a ombrogeniczne oraz czêœciowo topogeniczne na ogó³ wystêpuj¹ w wy¿szych partiach zlewni, czêsto poza obszarem doliny rzecznej. W dolinach wykszta³caj¹
siê natomiast mokrad³a fluwiogeniczne i poligeniczne.
W celu w³aœciwego rozpoznania warunków hydrogeologicznych i oceny Ÿróde³ zasilania danego mokrad³a, oprócz
analizy danych z sieci monitoringowej, nale¿y wykonaæ w
toku prac terenowych komplementarne badania hydrogeologiczne i hydrologiczne. Dopiero tak zaprojektowane
badania mog¹ daæ wiarygodn¹ odpowiedŸ na pytanie –
czy dany ekosystem jest zale¿ny od wód podziemnych.
Lepsze zrozumienie roli wód podziemnych w zasilaniu
mokrade³ mo¿e byæ osi¹gniête za pomoc¹ konceptualnych
modeli powi¹zania systemów wód podziemnych i powierzchniowych.

Autorzy dziêkuj¹ Marzenie Jarmu³owicz-Siekierze, Marcinowi Honczarukowi, £ukaszowi Œliwiñskiemu, Micha³owi Janikowi i Katarzynie Pióro z PIG-PIB za udzia³ w badaniach
terenowych, a Profesorowi Andrzejowi Sadurskiemu i Anonimowemu Recenzentowi za cenne uwagi, które przyczyni³y siê do
poprawienia treœci artyku³u. Praca zosta³a wykonana w ramach
zadañ pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej, realizowanych w
latach 2015–2017 i sfinansowanych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach tematu
61-8509-1701-00-0 Ustalenie hydrogeologicznych kryteriów
kwalifikacji siedlisk zale¿nych od wód podziemnych oraz szacowanie w ich obrêbie zasiêgu podtopieñ z zastosowaniem metod
teledetekcyjnych.
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