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Mokradło mokradłu nierówne



Historia o wiadrze z gąbką – eksperyment myślowy ;)

- Wyobraźmy sobie szczelne wiadro 

wypełnione gąbką (w całości),

- Wlejmy do tego wiadra dużo wody,

- Poczekajmy, aż cała nadmiarowa 

woda się z tego wiadra wyleje 

wierzchem,

- Na koniec eksperymentu mamy 

wiadro pełne mokrej gabki. W 

wiadrze jest woda, lecz nie wypływa 

z wiadra.



Horton (1933) się mylił! (w zlewniach o dużym udziale 

torfowisk wysokich)

(Kharanzhevskaya i in., 2020, J. Hydrol)



Horton (1933) się mylił! (w zlewniach o dużym udziale 

torfowisk wysokich)

(Kharanzhevskaya i in., 2020, J. Hydrol)



Które mokradła i co robią?

- Rola mokradeł w kształtowaniu odpływu zależy od ich 

typu hydrologicznego wynikającego z dróg zasilania, 

ilości wody oraz jej jakości,

- Degradacja mokradeł (osuszanie) przyspiesza cykl

hydrologiczny, więc jest z gruntu niepożądana w 

kontekście zmniejszania ryzyka powodzi i suszy,

- Rola mokradeł w ograniczaniu powodzi i suszy, choć 

bardzo trudno sterowalna, polega na rozproszeniu 

zasobów wodnych w krajobrazie,

- Mokradła to w końcu nie tylko retencja wody…



Wzrost zmienności rocznych sum opadów

(Kamiński, 2021)



Wskaźniki ilościowe – po kolei

- Obecnie w naszym kraju dzięki retencji gromadzimy nieco 
ponad 6,5 % objętości średniorocznego odpływu rzecznego

Ile jest odpływu rzecznego w Polsce?

PGW - Wody Polskie - Średni roczny odpływ wód 
powierzchniowych wynosi w Polsce ok. 62 mld m³

Jak to sprawdzić?

- Obliczyć na podstawie współczynnika odpływu c i sumy 
opadu (ale do tego i tak najlepiej zmierzyć odpływ rzek w 
Polsce), więc

- Zmierzyć w rzekach (ale do tego trzeba danych i długiej 
analizy)



Wskaźniki ilościowe – po kolei
Średni roczny odpływ wód powierzchniowych wynosi w Polsce 
ok. 62 km³, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje roczny 
zasób prawie trzykrotnie mniejszy, aniżeli wynosi średnia wartość 
europejska (PGW Wody Polskie)

ODPŁYW RZEKAMI POLSKI Z WIELOLECIA 1989-2019 = 47 km3

OPAD NA POWIERZCHNIĘ POLSKI W WIELOLECIU 1989-2019 = 190 km3

(Kamiński, 2022)



Wskaźniki ilościowe – po kolei

Obecnie w naszym kraju dzięki retencji gromadzimy nieco ponad 
6,5 % objętości średniorocznego odpływu rzecznego

PGW WP podaje wskaźnik „aktualnej retencji” na poziomie 6.5%, 
a więc:

0.065 ∙ 62 km3 = 4.03 km3  (taka jest objętość retencji – wg 
PGW WP)

Zatem: 4.03/47 = 8,5 %

(Kamiński, 2022)



Wskaźniki ilościowe – po kolei

- Obecnie w naszym kraju dzięki retencji gromadzimy nieco 
ponad 6,5 % objętości średniorocznego odpływu rzecznego

Po najmniejszej linii oporu: 47 największych zbiorników i stopni 
wodnych w Polsce (Absalon i in., 2022) (bez małej retencji, 
stawów, systemów melioracyjnych i retencji leśnej)

Łączna ich objętość: 3,678 km3

Licząc więc same tylko łączne objętości sztucznych 

(największych) zbiorników retencyjnych w Polsce mamy 

więc PRZYNAJMNIEJ 7,8% odpływu całkowitego 

możliwego do „zretencjonowania” tych zbiornikach.

(Absalon i in., 2022)



Nadmiar i deficyt wody

Nadmiar

Deficyt







Scenariusze retencji wody w systemach 

melioracyjnych na tle objętości zalewowej 

Międzyodrza



Deficyty odpływu Odry 

w latach 1981-2020

- 23 okresy deficytu odpływu,

- Czas trwania – od 1 dnia do

130 dni

- Deficyt odpływu – od 0,2 mln 

m3 do 479 m3

- Większość okresów deficytu

wody występowała w

okresach letnich, kilka

również w okresie zimowym



Średnia i minimalna objętość retencji systemów 

melioracyjnych na tle deficytów odpływu Odry





Rewetted Peatland in the Neman River Basin – Photo: Žydrūnas Sinkevičius 

- Rewetting peatlands provides increase of water retention in a catchment scale

- Volume of water to be gained due rewetting of peatlands in a Neman River Basin scale – 23.7-118.5 M m3

- Average volume of water gained per hectare of a rewetted peatland – 200 m3/ha

- Value of water stored in rewetted peatlands in a Neman River Basin scale – 28.9 M up to 134.3 M EUR/year

- Approximate costs of peatlands rewetting in a Neman River Basin scale - 14.6 M up to 121.8 M EUR/year

Stachowicz et al., 2022



Rewetting torfowisk – można zatrzymać 

prawie 1% odpływu ze zlewni Niemna!



Mokradła a powodzie

Doliny rzeczne mają możliwość

„zatrzymywania” nadmiaru wody, o ile 

mokradła zalewowe nie są od nich 

odcięte,

Rola mokradeł w mitygowaniu

powodzi jest najważniejsza w

przypadku ekosystemów regularnie

zalewanych lub mokradeł 

predestynowanych do ponownego, 

okresowego zalewania.



A gdyby tak Biebrza była wszędzie…

A – rozkład powierzchni zalewów w Dolinie Biebrzy w latach 1961-2022; 

B – rozkład objętości zalewów w latach 1961-2022; 

C – rozkład maksymalnych głębokości zalewów w Dolinie Biebrzy w latach 1961-2022, 

D – rozkład średnich głębokości zalewów w Dolinie Biebrzy w latach 1961-2022.



A gdyby tak Biebrza była wszędzie…

Marzec 1979 – 475 mln m3 Marzec 2022 – 82 mln m3

Michałowski i in., 2022



Narew kiedyś – Gromovo dziś…

Gromovo – one year after
drainage

Gromovo – year 2020



Talking about the environment & economy
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Jak mokradła chronią nas przed suszą i powodzią?

- To zależy ☺

- Rola mokradeł w ochronie przed suszą wynika z możliwości 

retencjonowania przez nie wody i stopniowego jej 

oddawania w okresach deficytów wody (najskuteczniejszesą

w tym torfowiska niskie, w dolinach)

- Rola mokradeł w ochronie przed powodzią koncentruje się 

wokół możliwości przechwytywania wód zalewowych i 

rozpraszania energii płynącej wody (najskuteczniejsze są 

więc namuliska i podmokliska – marshes, swamps, riparian

wetlands) oraz ograniczania odpływu (torfowiska wysokie)

- Jak są mokre – jest dobrze.
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