ODTWARZANIE DAWNIEJ ISTNIEJ¥CYCH JEZIOR I BAGIEN
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a prze³omie lat 70 i 80 na terenie Nadleœnictwa Kaliska zaczê³a gwa³townie zanikaæ woda z leœnych
jezior i bagien. Woda gromadz¹ca siê w obni¿eniach terenu wczesn¹ wiosn¹, z czasem pojawia³a siê
coraz rzadziej. Zanik³o wiele zbiorników, które jeszcze w latach 60 XX wieku by³y zasobne w wodê.
Dotyczy³o to zarówno jezior, jak i ekosystemów bagiennych. Ekologiczne straty zanikania wody z
ekosystemów podmok³ych by³y znaczne. Odnotowano zmniejszenie populacji rzadkich gatunków roœlin i
zwierz¹t, jak równie¿ obni¿enie przyrostu drzew na terenach o obni¿onym poziomie wody gruntowej.
Prawdopodobnie by³o kilka powodów ucieczki wody z terenów leœnych. Przyczyn¹ mog³y byæ zarówno
postêpuj¹ce zmiany klimatyczne skutkuj¹ce zimami z coraz mniejsz¹ okryw¹ œnie¿n¹, jak równie¿ wp³yw
antropogeniczny. W tym czasie prowadzone by³y melioracje odwadniaj¹ce w pobliskiej wsi Konarzyny.
W latach 1968-1970 w rejonie Nadleœnictwa Kaliska prowadzone by³y badania geologiczne wykonywane
metod¹ sejsmiczn¹, które najprawdopodobniej doprowadzi³y do naruszenia warstw wodonoœnych
i przedostawania siê wody w g³êbsze warstwy. Dzia³ania te istotnie przyczyni³y siê do obni¿enia poziomu wód
gruntowych.
W 1997 r. postanowiono odnowiæ czêœæ starych jezior wykorzystuj¹c wodê z Kana³u Czarnowodzkiego.
Przed powstaniem koncepcji odtworzenia jezior i bagien œródleœnych w Nadleœnictwie Kaliska na obszarze
oko³o 4 000 ha lasu wystêpowa³a uboga sieæ hydrograficzna. W po³udniowo-zachodniej czêœci tego obszaru
przebiega Kana³ Czarnowodzki i rzeka Wda (Czarna Woda), a na pó³noc od niego Wierzyca. Ca³y teren
po³o¿ony jest na wododziale pomiêdzy zlewniami Wdy i Wierzycy.
Kana³ Czarnowodzki zosta³ wybudowany w pierwszej po³owie XIX
wieku. Celem jego by³o nawadnianie kompleksu Carskich ³¹k, aby
zwiêkszyæ wilgotnoœæ suchych u¿ytków rolnych. 24-kilometrowy
kana³ do dziœ prowadzi wodê z jezior Wdzydzkich. Od 1997 roku
wykorzystywany jest do celów ma³ej retencji.
G³ównym zamierzeniem realizowanego programu ma³ej retencji
by³o doprowadzenie wody do obiektów dawniej istniej¹cych.
Za³o¿ono, i¿ woda doprowadzona do jeziora Bia³e B³ota czêœciowo
bêdzie przes¹czaæ siê poziomo nawadniaj¹c s¹siednie tereny, co
wp³yn¹æ mia³o na podniesienie poziomu wody w okolicznych
zbiornikach i bagnach leœnych. Takie dzia³ania by³y mo¿liwe dziêki
ró¿nicy poziomów pomiêdzy Kana³em Czarnowodzkim a jeziorem
Kosaciec ¿ó³ty
Bia³e B³ota. Realizacjê koncepcji doprowadzenia wody do
pojeziornych zbiorników, oczek i bagien rozpoczêto w lutym 1997 r.
Pierwszy etap dzia³añ maj¹cych na celu odtwarzanie leœnych jezior i bagien podzielono na cztery zadania.
Dzia³ania finansowane by³y dziêki dotacji WFOŒiGW w Gdañsku oraz przez EkoFundusz. Najwa¿niejsze
zadanie polega³o na doprowadzeniu wody kana³em do jeziora Bia³e B³ota. W wykopie, miejscami siêgaj¹cym
piêciu metrów g³êbokoœci, u³o¿ono ruroci¹g o œrednicy 400 mm oraz d³ugoœci 1 054 metrów. Jezioro, uprzednio
zupe³nie suche, nape³niano wod¹ do zak³adanego stanu w ci¹gu 18 dni. Oficjalne otwarcie odby³o siê 22 maja
1997 roku. Kolejne zadanie polega³o na odtworzeniu rowu nawadniaj¹cego pola wod¹ z Kana³u
Czarnowodzkiego. Dodatkowo s³u¿y³ on zasilaniu w wodê stawów rybnych, po³o¿onych przy dawnej siedzibie
Nadleœnictwa Leœna Huta. Rów udro¿niono jesieni¹ 1997 r., a nastêpnie odtworzono pozosta³¹ sieæ rowów
oraz wybudowano mnichy i zastawki o ³¹cznej d³ugoœci 1 430 m. Mia³o to przywróciæ w³aœciwy poziom wody
w wysychaj¹cych bagnach i oczkach wodnych po³¹czonych czêœciowo sztucznym, a czêœciowo
naturalizowanym rowem. W ostatnim etapie przeprowadzono szereg prac, w tym doprowadzono wodê
odtwarzaj¹c tym samym jezioro o powierzchni 2 ha, udro¿niono rowy nawadniaj¹ce, zwiêkszono poziom wód
na obszarze okolicznych bagien i oczek wodnych.
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Wydano w ramach projektu: "Ma³a retencja - Du¿a sprawa - kampania na rzecz poprawy
ma³ej retencji na obszarach wiejskich", finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
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Odtworzone niegdyœ istniej¹ce jeziora i bagna.

Piaszczysty grunt umo¿liwia³ poziom¹ filtracjê wody w terenie, co skutkowa³o odtwarzaniem siê
kolejnych siedlisk - dawniej podmok³ych. Zaobserwowano, i¿ poziomy przep³yw wody by³ zró¿nicowany
w zale¿noœci od uk³adu warstw geologicznych, a œrednia prêdkoœæ wynosi³a 600 m/rok. Jesieni¹ 1997 r. na dnie
dotychczas suchego jeziora NiedŸwiadki pojawi³a siê woda, której poziom zacz¹³ wiosn¹ 1998 r. szybko siê
podnosiæ. Na ca³ym obszarze stwierdzono podniesienie poziomu wód gruntowych. W kolejnym etapie
finansowanym ze œrodków NFOŒiGW oraz fundacji EkoFundusz planowano odtworzenie jezior:
Ferdynandzkie, Grzybno i Wyspa, o ³¹cznej powierzchni ponad 35 ha. W tym celu dokonano przerzutu wody
z Kana³u Czarnowodzkiego. Œrednio pobór wody z Kana³u Czarnowodzkiego wynosi oko³o 3% przep³ywu.
Inwestycjê zrealizowano w 2003 r. Wykonane dzia³ania pozwoli³y na odtworzenie oraz prawid³owe
funkcjonowanie wielu cennych biotopów wodno-b³otncyh na powierzchni niemal 90 ha. Tam, gdzie to tylko
by³o mo¿liwe unikano stosowania betonu i zastawki wykonano z drewna. Do uszczelnienia rowów
3
przesy³aj¹cych wodê zu¿yto 2 415 m gliny.
W latach osiemdziesi¹tych i w pierwszej po³owie dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku z terenu
Nadleœnictwa Kaliska zanik³o oko³o 100 ha jezior, bagien i oczek wodnych. Do kwietnia 2004 r. odtworzono
89,68 ha. W czêœci odtworzonych zbiorników wodnych wystêpuj¹ ju¿ praktycznie naturalne procesy wahania
siê poziomów wody, to jest obni¿ania latem i podwy¿szania w okresie jesienno-zimowym. Ca³y czas jednak
w wielu zbiornikach podnosi siê poziom wody, co pozwala s¹dziæ, ¿e znajduj¹ siê one jeszcze w fazie
nape³niania.”
Realizacja zadañ z zakresu ma³ej retencji zaowocowa³a odtworzeniem wyschniêtych jezior i bagien
œródleœnych. Na skutek infiltracji poziom wód gruntowych podniós³ siê o ponad 2 metry w promieniu prawie
czterech kilometrów (na powierzchni ponad 4 000 ha). Oszacowano, i¿ od 1997 r. wprowadzono do gleby oko³o
3
5,86 mln m wody. Stwierdzono, ¿e przeprowadzone dzia³ania wp³ynê³y na ustabilizowanie bilansu wodnego
na analizowanym obszarze i nawet miesiêczne ograniczenie dop³ywu wody z Kana³u Czarnowodzkiego nie
spowodowa³o zanikania wody z terenów objêtych projektem. Jednak¿e odciêcie wody w d³u¿szym okresie
prawdopodobnie skutkowa³oby powrotem do stanu sprzed objêcia terenu projektem ma³ej retencji. Pe³ny efekt
dzia³añ bêdzie widoczny w d³u¿szej perspektywie czasowej.
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