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WPŁYW MELIORACJI TORFOWISK WYSOKICH
I PRZEJŚCIOWYCH NA FUNKCJONOWANIE
GEOSYSTEMÓW OBSZARÓW POJEZIERNYCH
Wprowadzenie
Zmiany środowiska przyrodniczego spowodowane melioracją torfowisk przez
człowieka są obecnie dość dobrze poznane. Nieliczne są jednak publikacje dotyczące zmian w kierunkach, ilości i jakości materii przenoszonej obiegiem wodnym,
wynikających z zabiegów odwadniających. Przekształcenia tego rodzaju są dobrze
rozpoznawalne w badanej przez autora, reprezentatywnej dla obszaru centralnej
części Pojezierza Kaszubskiego, zlewni rzeki Borucinki.
Określenie charakteru zmian funkcjonowania wodnego obiegu materii było
możliwe dzięki prowadzonym w latach 1999-2000 badaniom hydrologicznym
i hydrochemicznym (Staszek 1999). Podstawowym materiałem do analizy zmian
w aspekcie hydrochemicznym były wyniki oznaczeń laboratoryjnych prób wód
powierzchniowych, pobranych w różnych punktach zlewni, w nawiązaniu do
okresowej zmienności cyklu hydrometeorologicznego.
Obszar badań cechuje się znacznym, jak na warunki niżowe, zróżnicowaniem
hipsometrycznym i występowaniem różnorodnych form geomorfologicznych. Sieć
hydrograficzna wykazuje szereg cech typowych dla młodoglacjalnych obszarów pojeziernych (Drwal i in. 1973). Sieć stałego odpływu obejmuje rzekę Borucinkę wraz
z trzema niewielkimi dopływami i ogranicza się przestrzennie jedynie do rejonu
doliny rynnowej. Na powierzchniach wysoczyznowych dominują zdecydowanie
okresowe formy odpływu. Zasilane są one z licznych mokradeł i bagien związanych
z lokalnymi, przypowierzchniowymi poziomami wód gruntowych. Podmokłości te
są siedliskiem torfowisk wysokich i przejściowych, podczas gdy dna rynny i dolin
erozyjnych, związane z drenażem głębszych poziomów wodonośnych, zajmują
torfowiska typu niskiego (ryc. 1).
Obszary torfowiskowe, zarówno na wysoczyźnie jak i w dnie doliny rynnowej,
zostały silnie przekształcone przez działalność człowieka. Początek melioracji torfowisk w tym rejonie datować można na pierwszą połowę XIX w. (Herbich 1982).
Ostatnie intensywne prace melioracyjne miały miejsce na przełomie lat 60. i 70.
ubiegłego stulecia (Lange i in. 1996).
Gęstą siecią melioracyjną wyróżniają się zwłaszcza obszary torfowiskowe
w dnie doliny rynnowej. Badania i analizy hydrochemiczne wskazują jednak na
to, że wyraźniejszy wpływ na zmiany funkcjonowania wodnego obiegu materii
miały zabiegi melioracyjne przeprowadzone na obszarach przyległych wysoczyzn,
w miejscach występowania torfowisk wysokich i przejściowych.
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Ryc. 1. Obszary torfowiskowe zlewni Borucinki na tle sieci hydrograficznej
Fig. 1. Peatmoor areas within Borucinka drainage basin together with
hydrographic network
Objaśnienia: 1 – torfowiska niskie, 2 – torfowiska wysokie i przejściowe, 3 – cieki stałe,
4 – cieki okresowe, 5 – główne odcinki sztucznych kanałów odwadniających, 6 – jeziora.
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Ryc. 2. Zmiany struktury hydrologicznej w zlewni Borucinki spowodowane
odwodnieniem torfowisk wysoczyznowych
Fig. 2. Changes of hydrological structure of Borucinka drainage basin caused
by dewatering of peatmoors within morainic plateau
Objaśnienia: Typy zlewni elementarnych: 1– ze stałym odpływem powierzchniowym,
2 – okresowoodpływowe, 3 – bezodpływowe, 4 – zlewnie bezodpływowe chłonne,
5 – zlewnie włączone do odpływu przez zabiegi melioracyjne, 6 – cieki, 7 – jeziora,
8 – działy wodne zlewni elementarnych, 9 – dział wodny zlewni Borucinki.
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Przekształcenia funkcjonowania odpływu powierzchniowego
Bezpośrednim efektem odwodnień torfowisk wysoczyznowych było przekształcenie istniejącej sieci hydrograficznej i powiązanie dotąd niezależnych
elementów pod względem funkcjonowania powierzchniowego obiegu wodnego.
Spowodowało to bardzo znaczący przyrost powierzchni obszarów o zorganizowanym odpływie powierzchniowym, poprzez przyłączenie do sieci odpływu obszarów
pierwotnie bezodpływowych (ryc. 2 i 3). Zostały one przekształcone w zlewnie
o odpływie okresowym zachodzącym w miesiącach zimowo-wiosennych (II-V).
Należy szacować, że udział zlewni tego typu w badanym geosystemie, na skutek
przeprowadzonych zabiegów odwodnieniowych, zwiększył się aż o 9,09 km2.
Aktualnie są one dominującym hydrologicznym typem funkcjonalnym (ryc. 3).
Prace melioracyjne spowodowały także ogólne zwiększenie drożności sieci
hydrograficznej i zdolności drenującej całego systemu (Lange i in. 1996). Przekształcenia te mają oczywisty wpływ na funkcjonowanie odpływu powierzchniowego.
Włączenie tak dużych, w skali badanego geosystemu, powierzchni bezodpływowych
do odwodnienia powierzchniowego spowodowało:
– zwiększenie odpływu powierzchniowego;
– wzrost nierównomierności odpływu, wywołany okresowym funkcjonowaniem
tych zlewni;
– znaczne zmniejszenie retencyjności obszarów wysoczyznowych.
Melioracje torfowisk wysokich i przejściowych wpłynęły także na obniżenie
zwierciadła i zasobów wodnych lokalnych poziomów wód gruntowych i zbiorników
wodnych. Spowodowało to ograniczenie zasilania wód podziemnych w drodze infiltracji i przesączania, co w konsekwencji oznacza zmniejszenie składowej zasilania
podziemnego cieków stałych.

Ryc. 3. Zmiany powierzchni typów hydrologicznych zlewni elementarnych
(% powierzchni ogółem)
Fig. 3. Surface changes of types of hydrological elementary catchments
Objaśnienia: A – stan aktualny, B – rekonstrukcja (oznaczenia zlewni elementarnych jak na
ryc. 2).
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Z uwagi na brak stałych pomiarów hydrometrycznych w badanej zlewni,
określenia wielkości zmian odpływu powierzchniowego, wywołanych melioracją
torfowisk wysoczyznowych, przeprowadzanych zresztą w bardzo różnych okresach czasowych, można dokonać jedynie szacunkowo. W oparciu o wskaźniki
odpływu wyznaczone dla różnego typu zlewni Pojezierza Kaszubskiego przez J.
Drwala (1982) należy uznać, że łącznie wzrost ten powoduje przyrost średniego
rocznego natężenia przepływu rzeki Borucinki rzędu ok. 0,025 m3/s. Stanowi to
wartość sięgającą 15% średniego rocznego Q w profilu zamykającym w Borucinie.
Uwzględniając własne, wyrywkowe i orientacyjne pomiary natężenia przepływu
cieków okresowych, należy uznać, że na obszarze zlewni Borucinki przyrost ten
w skali rocznej jest faktycznie znacznie niższy. Uwzględniając jednak sezonowy
charakter odwadniania, wpływ na krótkookresowe zmiany odpływu jest znaczący.
Zmiany obiegu hydrochemicznego
Istotny jest także wpływ omawianych przekształceń na zmiany jakościowe wód powierzchniowych. Przeprowadzone analizy wykazały bardzo wyraźne
zróżnicowanie właściwości wód powierzchniowych pomiędzy obszarami zlewni
bezodpływowych i okresowo odpływowych na wysoczyźnie, a zlewniami stale
odwadnianymi, związanymi z dolina rynnową (ryc. 4).
Wody powierzchniowe w dnie doliny Borucinki, niezależnie od oczywistych
sezonowych zmian koncentracji poszczególnych składników, wywołanych naturalnym cyklem hydrologicznym zlewni i warunkami hydrometeorologicznymi,
wykazują znacznie wyższą mineralizację (przewodność elektrolityczna – średnio

Ryc. 4. Porównanie średnich stężeń głównych jonów w wodach powierzchniowych
obszarów wysoczyznowych (A) i doliny rynnowej (B)
Fig. 4. Comparasion between mean concentration of major ions in the surface waters
from morainic plateau (A) and postglacial channel valley (B)
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309,3 µ S/cm). Zwracają uwagę także wysokie zawartości jonów wodorowęglanowych, siarczanowych, wapniowych i magnezowych, których koncentracja związana
jest z dłuższym cyklem krążenia wody w zlewni. Wszystkie próby wody z tego
obszaru zaliczają się do klasy wodorowęglanowo-wapniowej.
Wody pochodzące z obszarów wysoczyznowych cechują się znacznie niższą mineralizacją, której wartości średnie są niższe blisko 6-krotnie od średniej
dla doliny (średnio 59,9 µ S/cm). Wody występujące na wysoczyźnie – uwzględniając skład jonowy wyrażony w miligramorównoważnikach (mval) – odznaczają
się względnie wysoką w stosunku do pozostałych jonów zawartością chlorków,
sodu i potasu, substancji łatwo ługowanych już w początkowej fazie obiegu wody
w zlewni. Dlatego też duża część przebadanych prób zaliczała się do hydrochemicznej klasy wodorowęglanowo-chlorkowo-wapniowej. Charakterystyczną cechą
wód wysoczyznowych, związaną z pochodzeniem ze zmeliorowanych obszarów
torfowisk wysokich i przejściowych, jest duża zawartość kwasów humusowych
nadających im wyraźne brunatne lub żółtobrunatne zabarwienie.
W wyniku melioracji torfowisk wysoczyznowych i opisanych już uprzednio
zmian sieci zorganizowanego odwodnienia powierzchniowego, doszło zatem
do sztucznego powiązania obszarów o zupełnie odmiennym charakterze hydrochemicznym. Konsekwencjami tych zmian jest:
– wyraźne obniżenie mineralizacji i zawartości większości mineralnych substancji
rozpuszczonych w ciekach stałych – w okresie funkcjonowania okresowej sieci
dopływów z wysoczyzny;
– zaburzenie równowagi w składzie mineralnym wód;
– wyraźny wzrost amplitudy wahań sezonowych i rocznych zawartości substancji
rozpuszczonych w ciekach głównych;
– wprowadzenie do obiegu hydrologicznego niższych partii zlewni znacznych
ilości organicznych substancji humusowych.
Przemiany te są najwyraźniej widoczne w dolinach dopływów Borucinki, rozcinających powierzchnię wysoczyznową i wprowadzających wody z tych terenów na
obszar doliny rynnowej. Stanowią one swoisty „łącznik” umożliwiający mieszanie
się dwóch różnych typów wód. Z uwagi na niewielki zasób autochtonicznych wód
powierzchniowych, dopływ niskozmineralizowanych wód z wysoczyzn powoduje tam najistotniejsze zmiany jakościowe. Na obszarze doliny cieku głównego
są one już niwelowane przez większy dopływ wód z zasilania podziemnego (ryc. 5).
Wnioski
Antropogeniczne przekształcenia funkcjonowania wodnego obiegu materii,
zaistniałe w wyniku melioracji torfowisk wysoczyznowych, są na obszarze badanej
zlewni bardzo znaczące. Jednocześnie z uwagi na zbliżony charakter środowiska
przyrodniczego i oddziaływań antropogenicznych, należy je uznać za typowe
dla centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Obszary wysoczyznowe, które w wyniku odwodnień zostały sztucznie włączone do zorganizowanej sieci odpływu, sta80

Ryc. 5. Porównanie zmian przewodności właściwej wód cieków [µ S/cm] w okresie
funkcjonowania (05/99, 04/00) i w okresie braku odpływu ze zlewni okresowych
Fig. 5. Comparison of water conductivity changes of watercourses [µ S/cm] during
functioning period (05/99, 04/00) and during lack of outflow from periodical drainage
basins

nowią blisko 1/3 powierzchni dorzecza Borucinki. Efektem tych zabiegów są zmiany
w mechanizmie funkcjonowania zarówno powierzchniowego jak i podziemnego
obiegu wodnego. Stworzenie sztucznej więzi hydrologicznej w powierzchniowym
obiegu wodnym, pomiędzy obszarami występowania zróżnicowanych pod względem chemicznym wód, zaburzyło także funkcjonowanie pierwotnego hydrochemicznego obiegu materii. Konsekwencjami tego zaburzenia są:
– okresowe zmiany hydrochemiczne wód prowadzące często do obniżenia ich
jakości;
– przyspieszenie eutrofizacji i zaniku jezior wskutek wypełnienia mis jeziornych
osadami dennymi – głównie koloidalnymi związkami kwasów humusowych;
– zwiększenie możliwości migracji zanieczyszczeń powierzchniowych do stałej
sieci odpływu i do zlewni jeziornych.
LITERATURA
Drwal J., Gołębiewski R., Lange W., 1973, Dorzecze Borucinki jako przykład zlewni reprezentatywnej
Pojezierza Kaszubskiego, Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Geografia, nr 3, s. 53-79.
Drwal J., 1982, Wykształcenie i organizacja sieci hydrograficznej jako podstawa oceny struktury
odpływu na terenach młodoglacjalnych, Rozprawy i Monografie UG, nr 33, Wyd. UG,
Gdańsk, s. 130.
Herbich J., 1982, Zróżnicowanie i antropogeniczne przemiany roślinności Wysoczyzny Staniszewskiej
na Pojezierzu Kaszubskim, Monogr. Botan., nr 63, s. 187.
Lange W., Borowiak D., Licbarski P., Maślanka W., 1996, Operat hydrologiczny Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego, [w:] Plan Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Proeko-Biuro
Urbanistyczne PPP, Gdańsk.

81

Staszek W., 1999, Wstępne rozpoznanie zróżnicowania hydrochemicznego w geosystemie dolnej części
zlewni Borucinki na tle uwarunkowań wodnego obiegu materii, Rocznik Fizycznogeograficzny,
T. IV, Uniwersytet Gdański, Wyd. DJ, Gdańsk, s. 71-95.

INFLUENCE OF AGRICULTURAL DRAINAGE OF HIGH
AND TRANSITIONAL MOORS ON GEOSYSTEM FUNCTIONING
IN THE LAKELAND LANDSCAPE
Summary
The article presents the influence of agricultural drainage of highmoors
and transitional moors situated in a morainic plateau on geosystem functioning
as exemplified by a small young-glacial drainage basin, the Kaszuby Lakeland.
The research performed shows significant changes in the structure of elementary
hydrological drainage basins. Some areas functioning independently so far (glacial plateau – river valley) became artificially connected with the surface drainage
network, which caused transformation of areas previously without flow into areas
with periodical drainage. It can be assessed that the surface of areas with periodical
drainage was increased owing to artificial de-watering by about 30% (in the whole
drainage basin). These great changes in the area in question have evidently caused an increase in surface runoff and its irregularity as well as a decrease in the
retention of the morainic plateau.
The total surface runoff could have increased by as much as 25% in comparison to the total runoff before de-watering activities. Those transformations have
caused significant changes in the functioning of the geosystem as far as hydro
-chemical matter circulation is concerned. Surface waters of the morainic plateau
running from numerous highmoors and transitional moors are characterized,
in relation to the waters from the valley bottom, by a lower mineralization
and concentration of main ions as well as by a low pH and a high content of humic
acids. The artificial connection of runoff from two different hydro-chemical areas
has enabled a periodical inflow of acid low-mineralized waters from morainic
plateau to the valley of the main stream.
The direct effects of those activities are periodical hydro-chemical changes
of surface waters to be observed in the functioning of periodical streams, and
an increase in ion concentration range. In many cases these water changes lead
to a lowering of water quality, faster eutrophication of lakes, and an increase of
migration possibilities of potential pollutants.
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