
 
 

 

  

Mała retencja wodna 

 

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich . Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków  

oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie  

Oś priorytetowa 3 koordynowana przez CKPŚ  

 

Alicja Jabłońska  



 
 

 

Mała retencja wodna 
 

”Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz 

związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.” 

 

Dwa uzupełniające się projekty wdrażane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne “Lasy Państwowe” są pierwszymi, 

prowadzonymi na tak dużą skalę projektami łączącymi działalność w zakresie retencji wody w ekosystemach leśnych z 

ochroną przed odpływem wód powierzchniowych. Główny element projektów zakłada promowanie przyjaznych 

środowisku metod retencji wody w lasach. 



 
 

 

Lokalizacja 

Mała retencja górska 

 55 nadleśnictw położonych w górskich obszarach Polski. 

 



 
 

 

Cele projektu 

 spowolnienie odpływu wód z terenów górskich 

 zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni 

 ochrona stoków przed nadmiernym spływem powierzchniowym 

 utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej, 

 odtworzenie cieków wodnych poprzez restytucję ciągłości biologicznej, 

 



 
 

 

Cele projektu 

 poprawa wilgotności siedlisk leśnych poprzez podniesienie lustra wody wód powierzchniowych w obszarach 

bezpośrednio sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym lub spiętrzeniem wody. 

 

 

Główny element projektów zakłada promowanie przyjaznych środowisku metod retencji wody w lasach. Dobrze dobrane 

rozwiązania zwiększające potencjał retencji wody mogą znacznie poprawić obecne warunki hydrologiczne, dzięki 

pozytywnym efektom na skalę międzyregionalną. 



 
 

 

Infrastruktura małej retencji 

 rowy odwadniające  

 groble  

 wały przeciwpowodziowe 

 małe zbiorniki retencyjne  

 przepusty (przebudowane w sposób przyjazny środowisku)  

 kaszyce drewniane (zastępujące betonowe umocnienia wzdłuż brzegów rzeki)  

 bystrza (zapory i przywrócenie ciągłości korytarzy ekologicznych),  

 układanie pni ograniczające wypłukiwanie odpływu powierzchniowego wód,  

 śluzy w systemach irygacji i rowy odpływowe. 



 
 

 

Dane na temat projektu 
 

Fundusz docelowy Fundusze Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

Oś priorytetowa III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom dla 

środowiska: 

 Szacowane inwestycje 

kapitałowe 

ok. 43 milionów euro (około 30 milionów euro współfinansowane z Funduszu 

Spójności)  

Beneficjent końcowy 55 nadleśnictw w 4 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych  

Okres wdrażania lata 2007 – 2015  



 
 

 

Zakres projektu  

 „Mała retencja górska” 

wartość szacunkowa obecna (osiągnięta) wartość 

Liczba struktur ok. 3500 463 

Potencjał zatrzymywania wody  ok. 1,3 milionów m3 50 000 m3 

 

 



 
 

 

Mała retencja wodna w obszarach Natura 2000 
 

Obszary ochrony   Ilość sprzętu hydrotechnicznego  

Obszary Specjalnej Ochrony (OSO)  205  

Specjalne Obszary Ochrony (SOO)  1630  

Obszary Specjalnej Ochrony (OSO)/Specjalne Obszary 

Ochrony (SOO)  

412  

Łącznie  2247  



 
 

 

Spowolnienie spływu wód powierzchniowych ze stoków 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

Dziękuję za uwagę! 

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 

tel. +48 22 318 70 82, faks +48 22 318 70 98 

 


