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Ekosystemy 
wodne 

Wody płyn ące 
 
 

- potoki 
- strumienie 
- rzeki 
- cieki sztucznie stworzone  
przez człowieka 

 

Wody stoj ące 
- jeziora 
- zalewy 
- limany 
- zbiorniki zaporowe 
- stawy 
- sadzawki 
- baseny 
- zbiorniki poeksploatacyjne – 

wyrobiska po kamieniołomach, czerpaniu 
piasku Ŝwiru, gliny, torfu oraz węgla 
brunatnego  

 

1. RODZAJE EKOSYSTEMÓW WODNYCH  
I ICH GENEZA 
 

Anna Sikora 

 
 
 

Na wstępie warto sobie przypomnieć, czym jest ekosystem. Jest to fragment biosystemu 

stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między częścią Ŝywą (biocenozą),  

a nieoŜywioną (biotopem) [3]. Zgodnie z najpopularniejszym sposobem podziału, w ramach 

ekosystemów wodnych wyróŜniamy dwie grupy: wody płynące oraz wody stojące [4]. Podział ten 

uwzględnia Rysunek 1.1.  

 

 

 

Według innego podziału wody powierzchniowe dzielą się na: obiekty punktowe, obiekty liniowe 

oraz obiekty obszarowe [1]. Podział ten zaprezentowany jest na Rysunku 1.2.  

 

Rys. 1.1 Podział ekosystemów wodnych (według [4]) 
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Rys.1.2 Podział wód powierzchniowych (według [1]) 
 
Intuicyjnie wiemy, Ŝe punktowe obiekty stanowią wypływ wody podziemnej na powierzchnię 

Ziemi. Kiedy wypływ ten jest skoncentrowany wtedy jest to źródło. Pozostałe obiekty punktowe 

charakteryzują się nieskoncentrowanym wypływem wody podziemnej. W sytuacji gdy wypływ ten 

jest powierzchniowy i daje na ogół odpływ mówimy o młakach. Obiekty tego typu bardzo często 

występują w górach, na załamaniach stoku, w miejscach gdzie nagromadzona zwietrzelina skalna 

powoduje zahamowanie swobodnego odpływu podziemnego. Obiektem, który charakteryzuje się 

powierzchniowym lub liniowym wypływem wody  z wyraźnym odpływem na zewnątrz jest wyciek. 

Taki ekosystem moŜemy spotkać na zboczach dolin, bezpośrednio w korytach rzecznych lub na 

skalnych stokach w górach. Wyciek znajdujący się na stromym zboczu, charakteryzujący się 

powolnym skapywaniem wody kroplami nazywamy wykapem. Wypływy wód powierzchniowych 

mogą odbywać się równieŜ bez widocznego odpływu na zewnątrz, tworząc lokalne nawilgocenia 

powierzchni ziemi. Mamy wtedy do czynienia z wysiękiem [1]. 

 

Do naturalnych obiektów liniowych zaliczamy: 

strugi, strumyki, strumienie, potoki oraz rzeki. 

Kolejność ich wymieniania nie jest przypadkowa – 

wiąŜe się ze zwiększeniem szerokości cieków. 

Struga, strumyk, strumień – są to małe cieki 

występujące na terenach równinnych, ich obszar 

zasilania obejmuje od kilku do kilkudziesięciu 

kilometrów kwadratowych. Swój początek mają  

w młakach, wyciekach i źródłach o niewielkiej 

wydajności.  

W potoku, który jest ciekiem wypływającym  

z wydajnego źródła, obserwujemy wartki nurt oraz 

 

wody powierzchniowe 

obiekty punktowe  -  
źródła, młaki, wycieki, wysięki, wykapy 

 

obiekty liniowe  

obiekty obszarowe  
lodowce i wieczne śniegi, obszary zabagnione oraz 

zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne) 

naturalne  - 

strugi, strumyki, strumienie, potoki, rzeki 
małe, średnie i duŜe 

 

sztuczn e - 

rowy i kanały wodne  

A.S 

A.S. 

Rys. 1.3 Rzeka Narew  w  okolicach Łom Ŝy 

A.S. 
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wąskie koryto o dnie kamienistym lub  Ŝwirowym, w przypadku potoku górskiego albo teŜ 

piaszczystym lub mulistym, w potoku nizinny.  

Rzeka (Rys. 1.3) natomiast powstaje z połączenia potoków (strumieni) wypływających z czoła 

lodowca, jeziora, źródła lub z obszaru zabagnionego. Ciek ten moŜe być zasilany powierzchniowo  

i podziemnie wodą z opadów. Uwzględniając długość rzeki i wielkość dorzecza wyróŜniamy: rzeki 

małe (dł. 100-200 km, dorzecze 1000-10 000 km2), rzeki średnie (dł. 200-500 km, dorzecze 10 000-

100 000 km2), rzeki duŜe (dł. 500-2500 km, dorzecze 

0,1-1 mln km2) oraz rzeki wielkie (dł. powyŜej 2500 

km, dorzecze ponad 1 mln km2) [1]. Fizyczne cechy 

rzek oraz zróŜnicowanie roślin i zwierząt zmieniają się 

wzdłuŜ jej biegu – wypływająca ze źródła rzeka jest 

wąska, płytka, a woda dobrze natleniona i zimna, 

natomiast w dolnym biegu jest szeroka i głęboka,  

a wody odtlenione i ciepłe [6]. Górny bieg rzeki 

zasiedlają głównie zbiorowiska glonów (okrzemek),  

w dolnym biegu natomiast rozwija się równieŜ 

roślinność kwiatowa [9].  

Do sztucznych obiektów liniowych zaliczamy: rowy  

i kanały wodne. Rów (Rys. 1.4) stanowi sztuczne 

koryto napełnione wodą (często tylko okresowo). 

Najczęściej wchodzą one w skład systemu rowów 

melioracyjnych (odwadniających i nawadniających). 

Natomiast kanał wodny jest sztucznym korytem 

charakteryzującym się trapezowym przekrojem poprzecznym i umocnionymi skarpami. Kanały 

wodne posiadają często róŜne urządzenia 

hydrotechniczne, w zaleŜności od ich przeznaczenia:  

k. Ŝeglugowe, k. melioracyjne (odwadniające  

i nawadniające) oraz k. przemysłowe i energetyczne [1].  

 
Najbardziej rozbudowaną grupę stanowią obiekty 

obszarowe. Jako pierwsze w grupie tej naleŜałoby 

wymienić lodowce i wieczne śniegi. Z racji tego Ŝe nie znajdują się one na terytorium naszego 

kraju, nie będziemy ich omawiać.  

W tej grupie waŜnymi ekosystemami wodnymi są zbiorniki wodne. Obiekty te występują  

w zagłębieniach terenu powstałych naturalnie (Rys. 1.5) lub sztucznie bądź teŜ w dolinach rzek, 

gdzie powstały na skutek spiętrzenia wody przez budowlę hydrotechniczną. Do zbiorników wodnych 

zaliczane są: stawy, sadzawki, osadniki, baseny, wyrobiska i zapadliska z wodą oraz jeziora 

naturalne i sztuczne (zbiorniki retencyjne, zbiorniki zaporowe).  

Płytkimi zbiornikami wód powierzchniowych będą stawy oraz sadzawki. Dno stawów całkowicie 

Łączna długość kanałów w Polsce  
wynosi 440 km. Największe kanały 
występujące w naszym kraju to: 
Kanał Wieprz-Krzna, Kanał Bydgoski, 
Kanał Królewski, Kanał Augustowski, 
Kanał Ślesiński, Kanał śerański, 

Łączański, Jagielloński, Elbląski [5]. 

Rys. 1.4 Rów 

A.S. 
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porośnięte jest roślinnością wodną, a powstają one w sposób naturalny (stawowe jezioro)  

lub sztuczny (m.in. do celów hodowlanych np. stawy rybne lub dekoracyjnych). Sadzawki 

występują w naturalnych obniŜeniach terenu i mogą być zasilane wodą gruntową, opadową lub 

roztopową. Mogą powstawać równieŜ w wyniku spiętrzenia groblą wody odpływającej z obszaru 

źródłowego.  

Baseny i osadniki to sztuczne zbiorniki wodne  

o niewielkiej powierzchni i głębokości ok. 1-2 m. 

Basen moŜe być zasilany wodą z pobliskiego 

cieku lub wodą wodociągową, a wykorzystywany 

jest w celach przeciwpoŜarowych, sportowych 

czy kąpielowych. Osadniki wodne natomiast 

słuŜą do wstępnego oczyszczania wód 

przeznaczonych na zaopatrzenie lub wstępnego 

oczyszczania ścieków.  

Wyrobiska z wodą stanowią sztuczne 

zagłębienia powstałe po wybraniu utworów 

powierzchniowych (glinianki, piaskownie, 

Ŝwirownie, kamieniołomy) wypełnione wodą głównie gruntową. Podobnymi cechami będą 

charakteryzować się doły potorfowe tzw. torfianki, powstałe po eksploatacji torfu. Natomiast 

zapadliska z wodą powstają na skutek zapadnięcia się powierzchni terenu wywołanego 

eksploatacją podziemną i zalania powstałych zagłębień wodą gruntową [1]. 

 

Największym spośród wymienionych naturalnym 

zbiornikiem śródlądowym jest jezioro (Rys. 1.6) 

stanowiące wypełnione wodą zagłębienie terenu  

o brzegach ukształtowanych pod wpływem 

działania falowania i prądów wodnych, 

charakteryzujący się stosunkowo powolną 

wymianą wody [4]. Proces powstawania jezior 

uzaleŜniony jest od procesów rzeźbiących 

powierzchnię Ziemi, które prowadzą do powstania 

zagłębienia (misy jeziornej), od warunków 

klimatycznych, które regulują napełnianie wodą 

zagłębienia oraz od rodzaju skał podłoŜa, które 

warunkują zatrzymanie wody lub jej ucieczkę. Misy jeziorne mogą powstawać w wyniku czynników 

endogenicznych (ruchów tektonicznych czy zjawisk wulkanicznych) oraz egzogenicznych (erozyjna 

 i akumulacyjna działalność lodowca i wód lodowcowych, zjawiska krasowe, sufozja, erozja 

rzeczna, działalność akumulacyjna fal morskich, akumulacja organiczna, ruchy masowe, 

działalność człowieka).  

A.S. 

Rys. 1.5 Śródleśny zbiornik wodny  
w Kampinoskim Parku Narodowym 

Rys. 1.6 Jezioro Górskie w Dolinie Pięciu 
Stawów, Tatrzański Park Narodowy 

E.P-I. 
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Ze względu na sposób powstawania misy jeziornej wyróŜniamy następujące typy genetyczne 

jezior: meteorytowe (powstałe w miejscu uderzenia meteorytu), tektoniczne, wulkaniczne 

(powstałe w kraterach wygasłych wulkanów), polodowcowe, krasowe (powstałe w zapadliskach  

i lejach na obszarach zbudowanych ze skał węglanowych lub gipsowych), rzeczne  

(tzw. starorzecza), deltowe (połoŜone w deltach duŜych rzek), przybrzeŜne (jeziora przymorskie), 

eoliczne (powstałe w zagłębieniach między wydmami), bagienne (utworzone w wyniku 

utrudnionego odpływu wód gruntowych), zaporowe (powstałe wskutek przegrodzenia doliny 

rzecznej), reliktowe (stanowiące część dawnego morza lub rozległego jeziora) oraz sztuczne [1]. 

RozróŜnia się jeziora otwarte (przepływowe), jeśli przez jezioro przepływa rzeka, oraz jeziora 

zamknięte (bezodpływowe), nie mające odpływu [9].  

Jeziora sztuczne powstają na skutek przegrodzenia doliny rzecznej budowlą piętrzącą, w postaci 

zapory wodnej lub stopnia wodnego [4]. Wiele z nich to podpiętrzone jeziora naturalne [1].  

W Polsce funkcjonują 72 sztuczne zbiorniki wodne [5].  

 

Do wód powierzchniowych zaliczane są równieŜ 

obszary zabagnione (bagna, Rys. 1.7). Są to tereny 

trwale nasycone wodą słodką lub słonawą, zajmujące 

od kilkuset metrów kwadratowych do kilkuset 

kilometrów kwadratowych. Powstają w miejscach, 

gdzie utrudniony jest odpływ wód opadowych lub 

gruntowych występujących na powierzchni w postaci młak, wycieków, wysięków i źródeł na skutek 

ukształtowania terenu (tereny płaskie i wklęsłe), nieprzepuszczalnego podłoŜa bądź zniszczenia 

urządzeń melioracyjnych. Ekosystemy te mogą 

powstawać równieŜ tam, gdzie zwierciadło wód 

podziemnych zlokalizowane jest blisko powierzchni 

terenu powodując jego podtapianie, w miejscach 

okresowo zalewanych den dolin przez wezbraniowe 

wody rzek bądź na skutek zarastania zbiorników 

wodnych [1].  

Torfowisko jest specjalnym rodzajem bagna,  

w którym przebiega proces glebotwórczy tworzący 

torfy o odpowiedniej miąŜszości. O mokradle 

moŜemy natomiast mówić, gdy w bagnie 

obserwowane jest zmienne uwilgotnienie, natomiast 

dominujące procesy glebotwórcze  

to błotny, glebowy czy namywany. Trzęsawisko 

natomiast występuje w strefie przybrzeŜnej  

i ma charakter pływającego koŜucha lub zarośniętego zbiornika wodnego, gdzie pod warstwą 

koŜucha roślinnego znajduje się woda lub półpłynne osady jeziorne [1].  

Jednym z największych kompleksów 
bagien zachowanych w Europie są 
Bagna Biebrzańskie w Dolinie Biebrzy 
(północno-wschodnia część Polski). 
Zajmują powierzchnię 25494 ha 

[www.biebrza.org.pl].  

Rys. 1.7 Bagna Biebrzańskie 

A.B. 
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NaleŜy podkreślić, iŜ istnieje wiele definicji jak i klasyfikacji obszarów zabagnionych czy bagien, 

a sam termin „obszar zabagniony” jest niekiedy róŜnie rozumiany. Często wszelkiego rodzaju 

bagna określa się jednym pojęciem – mokradła. W takim wypadku definiuje się mokradła jako 

obszary wyróŜniające się: długotrwałą obecnością wody  

na powierzchni gruntu lub w strefie korzeniowej, 

specyficznymi glebami, które w swych cechach 

fizykochemicznych odzwierciedlają warunki wodne oraz 

występowaniem roślinności zaadoptowanej do szczególnych 

warunków glebowo-wodnych i brakiem roślin, które nie 

tolerują podtopienia [8]. Obszary mokradłowe zajmują 

powierzchnię równą 4 345 400 ha (14% powierzchni kraju) [7].  

 
Mokradła mają postać zarówno łąk, jak i lasów. Leśne 

siedliska mokradłowe to m.in. bory i lasy bagienne oraz lasy 

łęgowe. Do takich zbiorowisk zaliczamy łęgi oraz olsy. Lasy łęgowe powstają nad rzekami  

i potokami, na terenach zalewanych przez wody rzeczne, na których poprzez nanoszony podczas 

zalewu Ŝyzny muł, tworzą się gleby madowe. W drzewostanie tych lasów dominują olsza, topola, 

wierzba, wiąz, jesion oraz dąb. WyróŜniamy: łęgi wierzbowe i topolowe, które występują nad 

duŜymi rzekami, olszowe, charakterystyczne dla dolin szybko płynących rzek, jesionowe oraz 

jesionowo-olszowe, znajdujące się na obszarach źródlisk i związanych z nimi cieków [2]. Natomiast 

ols (oles, olszyna, las olchowy lub olszowy, Rys. 1.8) 

występuje na Ŝyznych, bagnistych siedliskach,  

w miejscach gdzie woda stagnuje. Głównymi 

gatunkami drzew występującymi w lasach 

olchowych są olsze czarne, domieszkę stanowią 

świerk, brzoza omszona, jesion wyniosły lub sosna 

zwyczajna. Istnieje przynajmniej kilka rodzajów 

lasów olsowych, m.in. ols porzeczkowy, 

torfowcowy, jesionowy. Ols ma niekiedy 

charakterystyczną budowę kępowo – dolinową, tzn. 

na kępach wokół olszy występują borowe gatunki 

roślin, natomiast w dolinach, które okresowo są 

wypełniane wodą, rosną rośliny bagienne [2, 10].  

 

 

 

 

 

 

 

Obszary zabagnione posiadają  
w Polsce wiele regionalnych 
nazw: biel, bachorze, bagnisko, 
bajoro, bara, grzęzawisko, 
barzelisko, czahar, ligawica, 
krekot, błoto, grzęzawica, 
grzęzawa, moczar, mokradlina, 
mszar, mokradło, mokrzawa, 
torfowisko, topiel, topielisko, 
trzęsaka, rojst, sapowisko, 

sapa,  czy trzęsawisko [1]. 

Rys. 1.9  Ols w Dolinie Narwi 

A.S. 

A.B.  

Rys. 1.8 Olsy w Dolinie Narwi 
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