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 Polska już teraz ma najmniejsze zasoby wód gruntowych 

w Europie, są mniej więcej takie same jak w Egipcie.  

Jest tak m.in. w rezultacie zmian klimatu, osuszania bagien 

i mokradeł po wojnie – pod pola uprawne, a także w walce 

z malarią.  

Reszty dokonaliśmy przez ostatnie dekady, gdy 

przestaliśmy troszczyć się o wodę. 



 



 Jak możemy sami zaradzić osuszaniu okolicznych gruntów? Warto 

zacząć myśleć o tym, jak zatrzymywać wodę w najmniejszej skali: 

  

 Rowek wzdłuż chodnika, który na dłużej zatrzyma wodę opadową. 

 Spływy wody z chodnika na tereny obsadzone roślinnością.  

 Parking z ażurowej kratownicy zamiast kostki.  

 Zagłębienie w trawniku, które po deszczu stanie się niewielkim oczkiem wodnym. 

 Zasadzone za oknem drzewo, wokół którego też pozostawi się nieckę na deszczówkę. 

 Zbiornik na deszczówkę przy odpływie rynny. 

 

 



 

www. swiatwody.wordpress.com 

www. transgea.eu 



 

www. dziennikpolski24.pl 

www. kielce.wyborcza.pl 



 

www. dziennikpolski24.pl 

www.regiodom.pl 



 

www. archiwum.allegro.pl 

www.hydro-gaz.com.pl 



 



 

Polega na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach 

poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód 

opadowych, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu 

rozwoju krajobrazu naturalnego. 



 

Czyli budowa dużych zbiorników, gromadzących wodę 

np.  z rzek. 



 

www. pl.wikipedia.org 

www. ekologia.pl 



 

Rozwój rolnictwa powoduje, że coraz mniej jest małych pól ze 

śródpolnymi zadrzewieniami i stawami. Gdy powstaje 

kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo, drzewa czy staw stanowią 

dla sprzętu rolniczego tylko przeszkodę i się je likwiduje.  

Przy słonecznej pogodzie, jeśli w okolicy nie ma stawu ani drzew, 

które zacieniają ziemię, ta wysycha na pył. 



 

www. agrofakt.pl 

www.ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl 



 

Drzewa osłabiają siłę wiatru, powodują wzrost wilgotności 

powietrza w sąsiedztwie zadrzewień, wpływają na 

ograniczenie strat wody z gleby, sprzyjają zwiększeniu 

nasiąkliwości gleby, powodują spowolnienie spływu 

powierzchniowego i gruntowego wód, spowalniają wiosenne 

topnienie śniegu, który w większym stopniu wsiąka w glebę. 



 

www. sztukaochronywod.pl 

www. malaretencja.pl 



 Uregulowanym korytem woda szybciej spływa,  

więc mniej jej wsiąka w ziemię.  

Jeśli jest to konieczne, umacnianie koryt rzek i rowów 

materiałami przepuszczalnymi, a nie betonem  

i kamieniami, utrzymanie roślinności na brzegach.  

Pozwalanie rzekom i rzeczkom na rozlewanie, przywracanie 

terenów zalewowych, bagien i mokradeł, przydrożnych 

rowów i śródpolnych stawów.



 

www. radio.bialystok.pl 



 
Zaprzestanie jesiennego grabienia liści i częstego 

koszenia trawników, szczególnie miejskich,  

 zastępowanie ich łąkami kwietnymi, które kosi się  

raz - dwa razy w roku.  

Wystarczą dwa tygodnie upałów, żeby pozbawiona cienia 

skoszonych traw (i próchnicy z ubiegłorocznych liści) 

ziemia zamieniła się w gołe klepisko.



 

www. wiadomosci.wp.pl 

www. krosno24.pl 



 

http://www.polityka.pl/

