
 

„Mała retencja nizinna” 

jako przykład zakończonego sukcesem projektu w Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II koordynowana przez CKPŚ  

 



 

 „Mała retencja nizinna 

Tytuł projektu 
 

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach 

nizinnych.” 

 



 

Kontekst projektu 

  

 Zmiany klimatu związane z następstwem pór roku, w tym zwiększone opady 
na wiosnę i letnie okresy suszy, połączone z długotrwałym wysuszeniem 
doprowadziły do wyjątkowych susz w ekosystemach leśnych. W odpowiedzi 
na zapotrzebowanie związane z gospodarką wodną, Lasy Państwowe od 
połowy lat 90. realizują z powodzeniem projekty w zakresie małej retencji. 
Działania te są finansowane ze środków własnych i z funduszy zewnętrznych 
(tj. Ekofunduszu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej).  

 
 W roku 2006 pojawił się pomysł skoncentrowania tego typu indywidualnych 

inicjatyw poszczególnych Lasów Państwowych w ramach jednego projektu. 
Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi 
i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” wdrażany przez Lasy 
Państwowe jest pierwszym projektem, który na tak dużą skalę łączy działania 
dotyczące zwiększania potencjalnych zdolności retencyjnych ekosystemów 
leśnych z ochroną przed odpływem wód powierzchniowych.  

 
 



 

 Struktura organizacyjna projektu 

Koordynator projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i wdrażanego przez Lasy Państwowe 

Czym jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych? 

 



 

Dane na temat projektu  

Fundusz docelowy 

 

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

„Infrastruktura i Środowisko”. Oś priorytetowa III 

„Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom dla 

środowiska”  

Sektor Sektor wodny (retencja wodna)  

Szacowane inwestycje kapitałowe 

 

ok. 50 milionów euro (około 34.2 miliony euro 

współfinansowane z Funduszu Spójności)  

Beneficjent końcowy  178 nadleśnictw w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów 

Państwowych  

Okres wdrażania lata 2007 - 2014 

 

 



 

Zakres projektu  

 wartość szacunkowa obecna (osiągnięta) wartość 

Liczba struktur  ok. 3300 751  

Liczba struktur położonych w 

obszarach Natura 2000 

ok. 1100 286 

Potencjał retencyjności  ok. 31 milionów m3 8 380 253 m3  

 



 

Lokalizacja 

 178 nadleśnictw położonych w nizinnych obszarach Polski. 

Mapa projektu 

 



 

Plan projektu 

Główny element projektu 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. 

 



 

Szczególne cele projektu 

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

bezpośrednio sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym lub spiętrzeniem wody, 

 przeciwdziałanie negatywnym zmianom warunków hydrologicznych w nizinnych ekosystemach leśnych, 

 zapewnienie wody dla zwierząt leśnych, ptaków i owadów, co w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia 

odporności biologicznej drzew, 

 przywrócenie funkcji ekosystemu oraz różnorodności biologicznej oraz ochrona zagrożonych i rzadkich gatunków 

fauny i flory, 

 przywrócenie obszarów wodno-błotnych/obszarów podmokłych. 



 

Infrastruktura małej retencji 

 śluzy 

 rowy odwadniające 

 groble 

 wały przeciwpowodziowe 

 małe zbiorniki retencyjne 

 przepusty (przebudowane w sposób przyjazny środowisku) 

 brody 

 restytucja obszarów wodno-błotnych 



 

 Śluzy, wały, groble, wały przeciwpowodziowe - przykłady  

 

 
 



 

Małe zbiorniki retencyjne - przykłady 

 



 

Przepusty (przebudowane w sposób przyjazny środowisku), brody - przykłady 

 



 

Restytucja obszarów wodno-błotnych - przykłady 

 



 

Typowe i rzadkie przykłady gatunków flory występujących na obszarach wodno-błotnych 
 

 



 

Typowe i rzadkie przykłady gatunków flory występujących na obszarach wodno-błotnych 

 



 

Typowe i rzadkie przykłady gatunków fauny występujących na obszarach wodno-błotnych 

 



 

 Ważne 

 Każdy obiekt wymaga porozumienia co do jego rozwoju, jednak większość wymaga również przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 



 

Rozwiązania specjalne – najlepsze praktyki 

Ten duży, rozproszony projekt koordynowany przez CKPŚ wymaga specjalnych rozwiązań. 

 

 Podręcznik dotyczący projektu dla beneficjenta (nadleśnictw) 

 

 Baza danych: 

o monitorowanie inwestycji 

o monitorowanie wydatków 

 

 Wsparcie CKPŚ 

o Bezpośredni kontakt CKPŚ z dyrekcjami regionalnymi i obszarami leśnymi 

 



 

Dziękuję za uwagę! 

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 

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

E-mail: centrum@ckps.pl 

www.ckps.pl 


