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Ochrona wszystkich wód powierzchniowych i podziemnych

Zintegrowanie gospodarowania wodami w oparciu o obszary dorzecza

Regulacja emisji i standardów jakościowych wody oraz stopniowe
eliminowanie substancji szczególnie niebezpiecznych
Analiza ekonomiczna oraz zwrot kosztów usług wodnych w celu
zrównoważonego użytkowania wody
Zaangażowanie społeczeństwa oraz użytkowników wody w proces
gospodarowania wodami
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przykład z Polski
















Zagrożenia powodziowe oraz przeciwdziałanie skutkom suszy
Zaśmiecenie koryt rzek i potoków oraz brak organizacja odbioru segregowanych
odpadów, punktów skupu butelek itp.
Brak dostatecznego finansowania gospodarki wodnej oraz systemu opłat i dopłat
Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych i nieoczyszczonych
ścieków przemysłowych, niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich
i rekreacyjnych oraz zanieczyszczenia wodami opadowymi
Eksploatacja kruszyw z koryt rzek i dolin rzecznych oraz zmiany hydromorfologiczne
i hydrogeologiczne
Pobór wód powierzchniowych dla zaopatrzenia ludności i przemysłu
Zaburzenie ciągłości ekologicznej rzek i potoków
Niezabezpieczone składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych
Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych w tym odprowadzanie wód
wykorzystywanych do hodowli ryb (stawy rybne)
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Odprowadzenie przez zakłady górnicze zasolonych wód z odwodnienia kopalń
Zagadnienia prawno-kompetencyjne, niespójność i niejednoznaczność przepisów
prawnych (konieczna reforma gospodarki wodnej)
Negatywne skutki ocieplenia klimatu na zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych

(NIE) Istotne problemy gospodarki wodnej
zabudowa rzek i potoków pod kątem ochrony przed powodzią (case 1)

(NIE) Istotne problemy gospodarki wodnej
postępująca fragmentacja koryt rzek i potoków (case 2)

(NIE) Istotne problemy gospodarki wodnej

„mimikra” budowli technicznych udających budowle bliskie naturze

(NIE) Istotne problemy gospodarki wodnej
eksploatacja osadów (żwiru) z koryt rzek i potoków (case 3)

Kto administruje wodami ?
Podział publicznych wód powierzchniowych
ze względu na prawa właścicielskie
Wody istotne dla kształtowania
zasobów wodnych i ochrony
przeciwpowodziowej
minister środowiska
Wody istotne dla regulacji
stosunków wodnych na
potrzeby rolnictwa
minister rolnictwa
Wody zaliczone do istotnych
dla regulacji stosunków wodnych
na potrzeby rolnictwa
marszałkowie województw

Sieć rzeczna Polski

Kryteria podziału wód
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Która fotografia przedstawia?
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kształtowania zasobów
wodnych i ochrony
przeciwpowodziowej
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Potok Sudół – Kraków
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wody istotne dla regulacji
stosunków wodnych na
potrzeby rolnictwa
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Potok Trzemeśnia – Myślenice

Inwestycje w gospodarce wodnej
skąd pochodzą środki finansowe
z funduszy krajowych
z funduszy pomocowych

SAMORZĄDY
GMINY

INWESTORZY
PRYWATNI

i kto realizuje inwestycje

Praktyka inwestycyjna w gospodarce wodnej
rodzaj przedsięwzięcia / kategoria pozwolenia na realizację

Utrzymanie wód
Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Wodne
Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na
konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia
swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wód

ZGŁOSZENIE
namiastka decyzji środowiskowej (brak ROŚ) - zwykle tzw. „decyzja zezwalająca
na usunięcie drzew i krzewów” + decyzja o warunkach prowadzenia robót

Regulacje wód
Art. 67 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo Wodne
1. Regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej „regulacją wód”, służy poprawie
warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej
2. Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza
poza działania związane z utrzymywaniem wód …

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
decyzja środowiskowa (jest ROŚ) + decyzja o warunkach prowadzenia robót

Praktyka inwestycyjna w gospodarce wodnej
Która fotografia przedstawia roboty utrzymaniowe a która roboty regulacyjne ?

A B C

Czy fotografia
?„B” ? „C” ?
Czy fotografia
Czy „A”
fotografia

Praktyka inwestycyjna w gospodarce wodnej
Która fotografia przedstawia roboty utrzymaniowe a która roboty regulacyjne ?

roboty utrzymaniowe

A

B
roboty utrzymaniowe
z raportem ooś (case 4)

C

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…
Rzeka Isar (Izara) w Monachium (Niemcy) została uregulowana pod koniec XIX
wieku. Naturalne koryto rzeki zostało przekształcone w wąski kanał
z umocnionymi brzegami. Miało to wpływ zarówno na zmienność przepływu
(częste powodzie!) jak i na termikę wody. Około 100 lat później, do strategii
rozwoju miasta wprowadzono model seminaturalnego obszaru rzecznego. Nowa
koncepcja przewidywała odbudowę wielonurtowego żwirodennego koryta rzeki,
zmieniającego swój przebieg po każdej powodzi. Ważnym aspektem planowanego
przedsięwzięcia było zwiększenie retencji wody w granicach miasta

Izara uregulowana

Izara po realizacji projektu

Source: Wasserwirtschaftsamt München http://www.werkstatt-stadt.de/en/projects/68/#project-description

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

W 1995 roku, interdyscyplinarna grupa robocza wraz z Radą Miejską
Monachium i lokalnym przedsiębiorstwa wodociągowym (na
podstawie wyników wyczerpujących badań) przedstawiła projekt
przywracania zdegradowanego koryta Izary w południowej części
śródmieścia Monachium do stanu bliskiego naturze

Cel?
• Projekt renaturyzacji rzeki Isary miał w założeniach
zapewnić ochronę przed powodzią i stworzyć więcej
naturalnych terenów rekreacyjnych na brzegach rzeki
• Realizację projektu podzielonego na kilka etapów
budowlanych rozpoczęto w 2000 roku

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Historyczne koryto rzeki Izary w 1724 r. (czarny kolor) i w 1808 r. (szary kolor)

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…
Podczas pierwszego etapu realizacji, rozebrano kamienne umocnienia brzegów
między miejską granicą przy moście "Großhesseloher Brücke"
i moście kolejowym Braunau
Następnie rozebrano istniejące betonowe budowle poprzeczne (progi/stopnie
i poszerzone koryto rzeki które wypełniło się wleczonym materiałem żwirowym

Północne nadrzeczne łąki zostały wyrównane oraz ukształtowane tarasowo,
aby poszerzyć strefę zalewową rzeki

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…
Z części środków przeznaczonych zmodernizowano istniejący system ochronny przed
powodzią , wiec rzeka może wylewać na tereny przyrzeczne nie powodując żadnych
strat, a dodatkowo tworząc cenne siedliska przyrodnicze
Jakość wód Isary została poprawiona poprzez zastosowanie lepszych systemów
oczyszczania ścieków komunalnych m.in. za pomocą promieni UV, aby przywrócić
warunki do kąpieli co poprawiłoby walory rekreacyjne rzeki

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Montowanie membrany
w starych obwałowaniach

Cementacja obwałowań

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Ograniczanie naturalnej
migracji koryta rzeki - realizacja

Ograniczanie naturalnej migracji koryta rzeki - założenia

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Przebudowa stopnia „technicznego” na stopień typu bystrze

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Widok z góry stopnia typu „bystrze”…

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Profil podłużny stopnia typu „bystrze”…

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Stan po realizacji stopnia typu „bystrze”…

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Stan przed realizacją projektu…

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Stan w trakcie realizacji projektu…

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Stan po realizacji projektu…

Case 1. Przeciwpowodziowa zabudowa rzek i potoków
München „Isar-Plan“…

Całkowity koszt realizacji projektu
wyniósł ok. 35 million euro
45% sfinansowało miasto
Monachium 55% Land Bawarii

Case 1. Umacnianie brzegów rzek i potoków

Stabilizacja/ubezpieczenie brzegu drewniano-ziemnymi kaszycami w górnej części rzeki Biała Tarnowska

Case 1. Umacnianie brzegów rzek i potoków
bliska naturze stabilizacja brzegów rzek/potoków - przykład z Austrii

Ubezpieczenie/stabilizacja brzegów rzeki Königsseeache

Case 1. Umacnianie brzegów rzek i potoków
bliska naturze stabilizacja brzegów rzek/potoków - przykład z Austrii

Ubezpieczenie/stabilizacja brzegów rzeki Königsseeache

Case 1. Umacnianie brzegów rzek i potoków
bliska naturze stabilizacja brzegów rzek/potoków - przykład z Austrii

Ubezpieczenie/stabilizacja brzegów rzeki Königsseeache

Case 1. Zmniejszanie zagrożenia powodziowego
bliska naturze stabilizacja brzegów - przykład z Austrii brak polskich odpowiedników

Rozszerzenie czynnego koryta rzeki Fuscher Ache płynącej wzdłuż Grossglocknerstraße
(powyżej miasta Bruck an der Großglocknerstraße) obniżające odcinkowo poziom wód
wezbraniowych i chroniące budynki znajdujące się w strefie przybrzeżnej

Case 1. Zmniejszanie zagrożenia powodziowego
bliska naturze stabilizacja brzegów - przykład z Austrii brak polskich odpowiedników

Rozszerzenie czynnego koryta rzeki Fuscher Ache płynącej wzdłuż Grossglocknerstraße
(powyżej miasta Bruck an der Großglocknerstraße) obniżające odcinkowo poziom wód
wezbraniowych i chroniące budynki znajdujące się w strefie przybrzeżnej

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych

Bariery migracyjne w korycie Białej Tarnowskiej

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Pleśna, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Pleśna, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Pleśna, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Pleśna, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Ciężkowice, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Ciężkowice, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Ciężkowice, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Grybów, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Grybów, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Grybów, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Grybów, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Kąclowa, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Kąclowa, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - miejscowość Kąclowa, rzeka Biała Tarnowska

Modernizacja istniejącej budowli

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - przykład z Austrii

Stopień typu bystrze (tzw. plaster miodu) na rzece Königsseeache (fot. z okresu budowy Bert Ulmer )

Case 2. Fragmentacja koryt rzek i potoków
likwidacja barier poprzecznych - przykład z Austrii

Stopień typu bystrze (tzw. plaster miodu) na rzece Königsseeache (fot. z okresu budowy Bert Ulmer )

Case 3. eksploatacja żwiru z koryt rzek i potoków

Case 3. eksploatacja żwiru z koryt rzek i potoków
Eksploatacja pokładów żwirowych z dolin rzecznych:
– blisko koryt rzecznych
– daleko od koryt rzecznych

Konsekwencje:
– krótkotrwałe - wpływ na stan hydromorfologiczny, siedliska i gatunki
– długotrwałe - umocnienia brzegów, zbiorniki pożwirowe itp.

Eksploatacja pokładów żwirowych z koryt rzecznych:
– w ramach szczególnego/powszechnego korzystanie z wód np.
dla chowu/hodowli ryb lub o powierzchni do 2 ha,
– dla zapewnienia swobodnego spływu wód i lodów (art. 26 PW)
tzw. udrażnianie koryt rzecznych (nie mylić z przywracaniem ciągłości)
– podczas wykonywanie robót regulacyjnych/utrzymaniowych
– przy odżwirowywaniu wypadów stopni i zapór przeciwrumowiskowych
– w formie nielegalnych poborów – kradzieży żwiru

Konsekwencje:
– krótkotrwałe - wpływ na stan hydromorfologiczny, siedliska i gatunki
– długotrwałe - umocnienia brzegów, stymulowanie erozji itp.

Case 3. eksploatacja basenowa żwiru
z dolin rzecznych

Umacnianie brzegów / filarów ochronnych

Case 3. eksploatacja basenowa żwiru
z dolin rzecznych
RABA - RABA NIŻNA

Umacnianie brzegów / filarów ochronnych

Case 3. eksploatacja basenowa żwiru
z dolin rzecznych
DUNAJEC

Rozwój basenów poeksploatacyjnych ≤ 2 ha

Case 3. eksploatacja basenowa żwiru
z dolin rzecznych
Konsekwencje podczas prowadzenia eksploatacji
- składowiska, zakłady produkcji kruszywa, drogi dojazdowe
- przekształcenie siedlisk, zapylenie, hałas
- dostarczanie zawiesiny do wód płynących
- negatywny wpływ na stan siedlisk i gatunków

Konsekwencje po zakończeniu eksploatacji
- okoliczne tereny do rekultywacji
- konieczność umacniania brzegów rzeki (filary ochronne)
- zbiorniki pożwirowe do zagospodarowania

Potencjalne sposoby zagospodarowania/rekultywacji zbiorników
- rekreacja

Potencjalne zagrożenia
- likwidacja cennych siedlisk i gatunków
- zmiana stosunków wodnych
- eutrofizacja
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Case 3. eksploatacja żwiru z koryt rzek i potoków
konsekwencje
Konsekwencje podczas prowadzenia eksploatacji
- niszczenie opancerzenia dna - stymulowanie erozji dennej
- fizyczne niszczenie gatunków i mikrosiedlisk korytowych
- powodowanie mętnienia wód i niszczenie strefy brzegowej
- negatywny wpływ na stan siedlisk i gatunków

Konsekwencje po zakończeniu eksploatacji
- w korycie pozostaje tzw. „księżycowy krajobraz”
- zwiększona erozja powoduje obniżenie dna rzeki / potoku
- poekspolatacyjne biocenoza nie spełnia kryterium dobrego stanu ekologicznego
- sprasowanie osadów dennych sprzętem mechanicznym
ograniczenie powierzchnię siedlisk dla organizmów dennych

Potencjalne zagrożenia
- uruchomianie erozji powodującej powstawanie odsypisk powodujących utrudnienia
spływu wód i lodów lub/i obniżenia dna oraz niszczenie budowli stabilizujących brzegi,
- stopniowa eksterminacja gatunków „litofilnych” związanych z występowaniem
żwirowisk – zagrożenie celów środowiskowych RDW (stan wód)

Case 4. Realizacja zakazów i nakazów określonych
w raportach OOŚ
Raport oddziaływania na środowisko, dla dwóch projektów
budowlanych:
• remontu koryta potoku Cedron w km 15+069–15+444
w miejscowości Brody, gm. Kalwaria Zebrzydowska
• remontu koryta potoku Cedron w km 15+798–16+100
w miejscowości Leśnica, gm. Lanckorona
Trasę regulacyjną dostosowano do
zasadniczych kierunków istniejącego koryta
oraz istniejącej infrastruktury doliny potoku.
Promienie łuków trasy regulacyjnej mieszczą
się w przedziale od 12,64 do 65 m a jej
szerokość w dnie wynosi 10 m.
Długość remontowanych odcinków wynosi
375 m, a spadek dna 5,2‰, w km 15+444
znajduje się stary próg korekcyjny

Case 4. Realizacja zakazów i nakazów określonych
w raportach OOŚ

Case 4. Realizacja zakazów i nakazów określonych
w raportach OOŚ
Maszyny i ciężki sprzęt powinny poruszać się wyłącznie w terenie robót
wyznaczonym w projekcie technicznym, niedopuszczalne jest pokonywanie
koryta rzeki w bród…
Przy przemieszczaniu mas ziemnych niedopuszczalne jest stosowanie
przepychania materiału. W uzasadnionych przypadkach masy ziemne mogą być
transportowane przez tymczasowy przepust rurowy lub bród ułożony z płyt
drogowych…
Podczas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy stosować
technologię ograniczającą mętnienie wody poprzez: zabezpieczanie terenu
robót przed spływem zawiesin, wykonywanie prac z brzegu, ograniczenie
stosowania grodzy ziemnych, używanie lżejszego sprzętu tam gdzie to tylko
możliwe, skrócenie do minimum okresu prowadzenia tych robót z
uwzględnieniem przerw pomiędzy kolejnymi zamąceniami wody…
Nie należy prowadzić robót powodujących zmętnienie wody: jesienią - ze
względu na rozwój ikry pstrąga potokowego (od 1.IX do 15.III) oraz wiosną – ze
względu na rozwój ikry piekielnicy i śliza (od 1.IV – do 30.V) oraz brzanki (od 1.V
do 15.VI) oraz skójki gruboskorupowej...

Case 4. Realizacja zakazów i nakazów określonych
w raportach OOŚ

Case 4. Realizacja zakazów i nakazów określonych
w raportach OOŚ

I co z tego wszystkiego wyszło ?
Nic. Potrzebna była tylko zielona nalepka….

JEŻELI CHCEMY ABY INWESTYCJE
HYDROTECHNICZNE NIE NISZCZYŁY ŚRODOWISKA
NALEŻY
• zapewnić udział przyrodników: hydrobiologów (ichtiologów), hydromorfologów

• zwiększyć świadomość środowiskową zespołów przygotowujących inwestycje
hydrotechniczne po stronie zamawiających (inwestorów) - te wasze rybki !
• opracować polskie wytyczne, podręczniki, normatywy do projektowania budowli
„bliskich naturze” w tym budowli poprzecznych „umożliwiających migrację”
organizmów wodnych (ryb)
• zwiększyć wiedzę na temat unijnego i polskiego prawa środowiskowego w tym
świdomość możliwych konsekwencji w przypadku jego nieprzestrzegania
• uprościć system oceny raportów oddziaływania na środowisko (ROŚ) tak aby
istniała możliwość odrzucenia złego raportu bez długotrwałej procedury jego
poprawiania

• zwalczać „powszechną” wiedzę na temat zbawiennego wpływu budowli
poprzecznych i podłużnych na wszystkie problemy gospodarki wodnej w tym
na ochronę powodziową, niedostatek wody, zabudowę terenów zalewowych…

JEŻELI CHCEMY ABY INWESTYCJE
HYDROTECHNICZNE NIE NISZCZYŁY ŚRODOWISKA
NALEŻY
• opracować racjonalny plan organizacji robót budowlanych i realizować go
w trakcie trwania inwestycji
• zapewnić realną ochronę przed spływaniem do wód zawiesiny i mleczka
cementowego, powodujących zamulanie substratu dennego i wzrost
śmiertelności organizmów wodnych (uszkodzenia skrzeli ryb !)
• dążyć do zachowania warunków dla dwukierunkowych wędrówek organizmów
wodnych, zwłaszcza w okresach migracji rozrodczych
• ograniczyć do niezbędnego minimum działania stymulujące erozję denną
i przyspieszone wcinanie się koryt rzecznych oraz powodujące zagęszczanie
substratu dennego (rajdy ciężkim sprzętem w korycie rzeki !)

• ograniczyć do niezbędnego minimum zmiany przepływu wody lub okresowe
zaniki przepływu wody (przetamowania !)
• wszystkie potencjalnie niebezpieczne dla środowiska wodnego prace prowadzić
w porozumieniu i w obecności nadzoru przyrodniczego

JEŻELI CHCEMY ABY INWESTYCJE
HYDROTECHNICZNE NIE NISZCZYŁY ŚRODOWISKA
NALEŻY
rzetelnie informować, aby odkłamać powszechny wykręty różnych
„nieudaczników” o niemożności minimalizacji niekorzystnych oddziaływań
środowiskowych w trakcie prowadzenia inwestycji

przetłumaczyć dostępne podręczniki zagraniczne budowli „bliskich
naturze” - założenia projektowe, aparat matematyczny, normatywy
opracować i wdrożyć „dobre praktyki” projektowe oraz wykonawcze

tworzyć społeczną akceptację dla hydrotechnicznych przedsięwzięć
„bliskich naturze” - nie tylko betonowe jest dobre !
ograniczać zabudowę terenów zalewowych

wdrożyć prośrodowiskową politykę finasowania i dofinansowywania
inwestycji hydrotechnicznych nie tylko w obszarach Natura 2000 i innych
formach ochrony przyrody
szkolić, szkolić i jeszcze raz szkolić …

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
Metodyka monitoringu stanu ochrony ryb i minogów objętych załącznikami
II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (wersja robocza)

Schemat oceny morfologicznej koryta rzeki/potoku w planie

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
Metodyka monitoringu stanu ochrony ryb i minogów objętych załącznikami
II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (wersja robocza)

Schemat oceny morfologicznej koryta rzeki/potoku w przekroju

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
KRAINA RYBNA

Epiritral

[

]

Metaritral

[

]

Hyporitral

[

]

Epipotamal

[

]

Metapotamal

[

]

Hypopotamal

[

]

rzeki/potoki wyżynne
• Epiritral – górna kraina pstrąga
• Metaritral – dolna kraina pstrąga
• Hyporitral – kraina lipienia
rzeki/potoki nizinne
• Epipotamal – kraina brzany
• Metapotamal – kraina leszcza
• Hypopotamal – kraina jazgarza

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
I.a.1-4 - GEOMETRIA KORYTA RZEKI / POTOKU
1. koryto pojedyncze
wyprostowane H [
A [
3. koryto
meandrujące

H [
A [

]
]
]

]

Widok z góry / zmienność profilu podłużnego koryta
stan historyczny / referencyjny [ H ] - aktualny [ A ]
2. koryto
sinusoidalne

H [
A [

]
]

4. koryto wieloramienne
lub roztokowe
H [ ]
A [ ]

Pierwsza część oceny hydromorfologicznej podłużnej geometrii koryta
rzeki/potoku (I.a.1-4) powinna określić jak, w wyniku antropopresji,
zmieniła się naturalna krętość oraz profil podłużny dna tego koryta
Krętość rzeki/potoku określana jako iloraz rzeczywistej długości koryta
pomiędzy dwoma umownymi punktami i długości prostego odcinka
łączącego te punkty wiąże się zwykle ze spadkiem jednostkowym. I tak,
rzeki/potoki górskie o spadkach >10‰ posiadają naturalną krętość w
granicach 1,00-1,05, wyżynne o spadkach 5-10‰ posiadają krętość w
granicach 1,05-1,50 oraz nizinne o spadkach <5‰ posiadają krętość
poniżej 1,50 (Scherle 1999 za Geblerem 2002)

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA

I.a.5-7 - GEOMETRIA KORYTA RZEKI / POTOKU
5. zmienność profilu
podłużnego koryta - duża

H [
A [

]
]

Widok z góry / zmienność profilu podłużnego koryta
stan historyczny / referencyjny [ H ] - aktualny [ A ]

6. zmienność profilu
podłużnego koryta -średnia

H [
A [

]
]

7. zmienność profilu
podłużnego koryta mała

H [
A [

]
]

Zmienność profilu podłużnego dna koryta rzeki/potoku (I.a.5-7)
wiąże się również ze spadkiem jednostkowym z tym, że największe
naturalne zróżnicowanie tego profilu występuje w Rzekach/potokach
górskich a najmniejsze w rzekach nizinnych.

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
I.b.1-11 - GEOMETRIA KORYTA RZEKI / POTOKU

Zróżnicowanie przekroju poprzecznego koryta
stan historyczny / referencyjny [ H ] - aktualny [ A ]

1. przekrój naturalny pojedynczy
H[ ]
A[ ]

2. przekrój naturalny wieloramienny/roztokowy
H[ ]
A[ ]

3. przekrój seminaturalny

]
]

4. przekrój sztuczny trapezowyskanalizowany
H[ ]
A[ ]

5. przekrój sztuczny obwałowany jednostronnie
H[ ]
A[ ]

6. przekrój sztuczny obwałowany dwustronnie blisko H [ ]
A[ ]

7. przekrój sztuczny obwałowany
dwustronnie daleko
H[ ]
A[ ]

8. przekrój sztuczny podwójny
H[ ]
A[ ]

H[
A[

Zmienność profilu poprzecznego nadwodnej części koryta (powyżej
granicy stałego porostu traw) oraz stref brzegowych i przybrzeżnych
rzeki/potoku (I.b.1-8) jest w przeważającej liczbie przypadków
efektem antropogenicznych przekształceń tego koryta dokonywanych
podczas różnego rodzaju prac regulacyjnych przeciwpowodziowych

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
I.b.1-11 - GEOMETRIA KORYTA RZEKI / POTOKU
9. zmienn. profilu
poprzecznego
koryta duża [ ]

10. zmienn. profilu
poprzecznego
koryta średnia [ ]

Zróżnicowanie przekroju poprzecznego koryta
stan historyczny / referencyjny [ H ] - aktualny [ A ]
11. zmienn. profilu
poprzecznego
koryta mała [ ]

Zmienność profilu poprzecznego podwodnej części koryta (powyżej
granicy stałego porostu traw) rzeki/potoku (I.b.9-11) jest
wypadkową oddziaływań antropogenicznych oraz naturalnych
procesów korytotwórczych i jest to jeden z najszybciej zmieniających
się elementów hydromorfologicznych
Określenie zmienności profilu poprzecznego koryta należy
prowadzić metodą „oceny eksperckiej” na pięciu transektach o
szerokości 1,0 m, porównując uzyskane wyniki do typowego,
charakterystycznego dla danej krainy rybnej naturalnego odcinka
rzeki. Podczas oceny należy zwracać uwagę na występowanie
mikrosiedlisk w korycie rzeki/potoku.

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
II.a.1-9 - SUBSTRAT

W KORYCIE RZEKI

Naturalny substrat denny charakterystyka, granulacja
oszacować i podać udział %

1. jednolita skała lub
wychodnie skalne

[

]

2. luźno rozmieszczone głazy
- średnica > 256 mm

[

]

3. luźno rozmieszczone kamienie
- średnica 64-256 mm

[ ]

4. luźno rozmieszczone kamyki,
żwir - średnica 2-64 mm

[

]

5. luźno rozmieszczone drobiny
piasku - średnica 0,06-2 mm

[

]

6. nanosy, rumosz drzewny
lub organiczny - średnica > 1 mm

[ ]

7. bardzo drobne osady denne (ił,
muł) (średnica < 1 mm)

[

]

8. jednolita (upakowana) warstwa
gliny w dnie

[

]

9. torf całkowicie/częściowo
tworzący dno

[ ]

Charakterystyka naturalnego substratu dennego (II.a.1-9)
w korycie rzeki/potoku powinna być przeprowadzana na pięciu
transektach o szerokości 1,0 m. Na wstępie należy zidentyfikować
występujące typy substratu dennego, dalej określić ich udział na
długości pojedynczych transektów a następnie oszacować udział
procentowy dla stanowiska monitoringu

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
II.b.1-6 - ZMIANY SUBSTRATU W KORYCIE RZEKI

Zmiany naturalnego substratu dennego
udział sztucznego substratu

1. zmiany naturalnego substratu
(zamulenie, cementacja, stałe
[
zanieczyszczenia itp.) - nieznaczne

2. zmiany naturalnego substratu
] (zamulenie, cementacja, stałe
zanieczyszczenia itp.) - średnie

4. udział sztucznego substratu
(mat. budowlane itp.) - od 0 do 5%

]

[

5. udział sztucznego substratu
(mat. budowlane itp.) - od 5 do 15%

[

3. zmiany naturalnego substratu
] (zamulenie, cementacja, stałe
zanieczyszczenia itp.) - znaczne

[ ]

[ ]

6. udział sztucznego substratu (mat.
[
budowlane itp.) - > 15 %)

]

Antropogeniczne zmiany naturalnego substratu dennego (II.b.1-6)
w korycie rzeki/potoku powinny być oceniane na pięciu
transektach o szerokości 1,0 m.
Zmiany te polegające na zamuleniu, cementacji lub
zanieczyszczeniu dna rzeki/potoku, bądź modyfikacji składu
naturalnego substratu dennego gruzem, materiałami budowlanymi
lub obcym materiałem skalnym, są efektem oddziaływania
systematycznej zabudowy poprzecznej, położonych powyżej
zbiorników retencyjnych ograniczających oddziaływanie wód
wezbraniowych, erozji gleb, budownictwa hydrotechnicznego itp.

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
III.a.1-9 - PRZEPŁYW NATURALNY
1. przepływ chaotyczny / naturalny,
występuje więcej niż jeden typ
[
przepływu

Rodzaje (typy) przepływów naturalnych
oszacować udział %

2. swobodny przepływ przez

] naturalne progi lub wodospady
(bez kontaktu z podłożem)

4. przepływ naturalnymi bystrzami
lub bystrotokami z łamiącymi się
falami „stojącymi” (piana wodna)

[ ] pomiędzy plosami bez łamiących

5. przepływ naturalnymi bystrzami

7. przepływ w plosach pomiędzy
bystrzami „rozlewający się”

[ ] chnia wody pozostaje gładka

się fal „stojących”

8. przepływ przy którym powierz-

3. swobodny przepływ przez

[ ] naturalne formacje skalne

(stały kontakt z podłożem)

6. przepływ łagodnymi bystrotokami

[ ] powodujący zmarszczki na wodzie
(jak podczas lekkiego wiatru)

9. przepływ niedostrzegalny

[ ] (małe spadki jednostkowe)

Charakterystyka przepływu naturalnego (III.a.1-9) w korycie
rzeki/potoku powinna być przeprowadzana na pięciu
transektach o szerokości 10,0 m.
Na wstępie należy zidentyfikować występujące typy
przepływu, dalej określić dominujący typ przepływu na
pojedynczych transektach a następnie oszacować udział
procentowy dla stanowiska.

[ ]

[ ]
[ ]

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
III.b.1-9 - ZAKŁÓCENIA PRZEPŁYWU

Antropogeniczne zaburzenia reżimu hydrologicznego
krótkoterminowe zmiany przepływu - hydropeaking

1. redukcja przepływów średnich
(pobory wody, derywacje itp.)
od 0% do 10%

2. redukcja przepływów średnich
(pobory wody, derywacje itp.)
od 10% do 50%

[ ]

4. redukcja / wyrównanie przepływów niskich * (efekt zbiornika
powyżej) - od 0% do 10%

[ ] pływów niskich * (efekt zbiornika

7. krótkoterminowe zmiany
przepływu - brak lub minimalne

[ ]

5. redukcja / wyrównanie przepowyżej) - od 10% do 50%
8. krótkoterminowe zmiany
przepływu - średnie

[ ]

3. redukcja przepływów średnich
(pobory wody, derywacje itp.)
- >50%
6. redukcja / wyrównanie prze-

[ ]

[ ] pływów niskich * (efekt zbiornika

[ ]

9. krótkoterminowe zmiany
przepływu - znaczne

[ ]

powyżej) - > 50%

[ ]

Antropogeniczne zaburzenie naturalnego reżimu hydrologicznego
i przepływu wody (III.b.1-6) w korycie rzeki/potoku powinny być
oceniane w trzech kategoriach: stałej redukcji przepływu w korycie
np. wskutek bezzwrotnego poboru wody lub derywacji (poboru i
zrzutu wody), wyrównania przepływów (zaburzenia naturalnego
rytmu niżówek i powodzi), krótkoterminowych zmian/wahań
przepływów/stanów wody (hydropeaking). Informacje dotyczące
zaburzeń przepływu można uzyskać od administratorów wód i
użytkowników rybackich

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
IV.a.1-6 CHARAKTER

Brzegi naturalne, typowe
dla ocenianego odcinka rzeki

BRZEGÓW

1. rozwinięcie linii brzegowej
/ mikrosiedliska, ukrycia brzegowe [
- duże / liczne
4. zacienienie powierzchni wody
duże - > 50% łącznej długości
obydwu brzegów rzeki

2. rozwinięcie linii brzegowej

3. rozwinięcie linii brzegowej

- średnie / nieliczne

- małe / brak

5. zacienienie powierzchni wody
średnie - od 10% do 50% łącznej
długości obydwu brzegów rzeki

6. zacienienie powierzchni wody
małe - od- 0% do 10% łącznej
długości obydwu brzegów rzeki

] / mikrosiedliska, ukrycia brzegowe [ ] / mikrosiedliska ukrycia brzegowe [ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Charakterystyka rozwinięcia linii brzegowej oraz ocena zacienienia
powierzchni lustra wody (IV.a.1-6) w korycie rzeki/potoku powinna
być przeprowadzana na pięciu transektach o szerokości 10,0 m.

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
IV.b.1-9 MODYFIKACJE

BRZEGÓW

1. umocnienia brzegów lekkie
metodami biotechnicznymi
(geokrata) o nachyleniu < 1:3
4. umocnienie brzegów ciężkie
metodami technicznymi (bruk lub
narzut kamienny, licowany)
7. umocnienia na łącznej długości
obydwu brzegów rzeki:
< 15% umocnienia ciężkie lub
< 20% umocnienia średnie lub
< 50% umocnienia lekkie

Antropogeniczne zmiany brzegów
i strefy brzegowej

[

2. umocnienie brzegów średnie
] metodami biotechnicznymi
(kaszyca, materace kamienne)

[

5. umocnienie brzegów ciężkie
] metodami technicznymi (gabiony, [
konstrukcje betonowo - kamienne)

[

8. umocnienia na łącznej długości
obydwu brzegów rzeki:
] 15-35% umocnienia ciężkie lub
[
20-40% umocnienia średnie lub
50-75% umocnienia lekkie

3. umocnienie brzegów średnie
metodami technicznymi (narzut
kamienny, luźny) o nachyleniu < 1:3

[ ]

]

6. umocnienie brzegów ciężkie
metodami technicznymi (konstrukcje betonowe stalowe - „larseny”)

[ ]

]

9. umocnienia na łącznej długości
obydwu brzegów rzeki:
> 35% umocnienie ciężkie lub
> 40% umocnienia średnie lub
> 75% umocnienia lekkie

[ ]

[ ]

Antropogeniczne modyfikacje brzegów i strefy brzegowej (IV.b.1-9)
rzeki/potoku powinny być ocenianie na pięciu transektach o
szerokości 10,0 m. Na wstępie należy zidentyfikować występujące
typy umocnień brzegowych i podzielić je na poszczególne kategorie

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
V.a.1-6

ŁĄCZNOŚĆ Z OBSZAREM ZALEWOWYM

czy na terasie zalewowej są starorzecza lub zbiorniki
poeksploatacyjne stanowiące siedlisko organizmów
wodnych (T / N) na brzegu lewym lub prawym (L/P)
1. < 15% lewobrzeżnej terasy
zalewowej nie jest zalewanych
wodami powodziowymi
4. < 15% prawobrzeżnej terasy
zalewowej nie jest zalewanych
wodami powodziowymi

[

[

L[ ]
P[ ]

Okresowa łączność koryta z historycznymi
obszarami zalewowymi
czy podczas wezbrań woda wychodzi z koryta
na historyczną terasę zalewową (T / N)
(jeżeli „N” wypełnić jeden lub dwa wiersze poniżej)

]

2. 15-35% lewobrzeżnej terasy
zalewowej nie jest zalewanych
wodami powodziowymi

]

5. 15-35% prawobrzeżnej terasy
zalewowej nie jest zalewanych
wodami powodziowymi

L[ ]
P[ ]

[ ]

3. > 35% lewobrzeżnej terasy
zalewowej nie jest zalewanych
wodami powodziowymi i

[ ]

[ ]

6. > 35% prawobrzeżnej terasy
zalewowej nie jest zalewanych
wodami powodziowymi

[ ]

Łączność koryta rzeki/potoku z obszarem zalewowym jest
oceniana w drugim wierszu fragmentu tabeli (V.a.1-6), gdzie
określa się wstępnie czy na lewym i prawym brzegu znajdują się
starorzecza lub inne zbiorniki wodne (np. poeksploatacyjne) oraz
czy podczas wezbrań woda zalewa historyczne obszary zalewowe.

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
V.b.1-6 MIGRACJA W OBSZARZE ZALEWOWYM
czy koryto ma możliwość migracji poprzecznej
w granicach korytarza rzecznego ( T / N)
przy brzegu lewym lub prawym (L/P)
1. < 15% długości lewego
brzegu posiada zabudowę
blokującą migrację koryta
4. < 15% długości prawego
brzegu posiada zabudowę
blokującą migrację koryta

L[ ]
P[ ]

Zdolność do tworzenia struktur wielokorytowych,
meandrowania lub erozji bocznej
przyczyny braku możliwości migracji poprzecznej
koryta (N – naturalne / S – sztuczne)
(jeżeli „S” wypełnić jeden lub dwa wiersze poniżej)

[ ]

2. 15-35% długości lewego
brzegu posiada zabudowę
blokującą migrację koryta

[ ]

5. 15-35% długości prawego
brzegu posiada zabudowę
blokującą migrację koryta

L[ ]
P[ ]

[

3. > 35% długości lewego
] brzegu posiada zabudowę
blokującą migrację koryta

[ ]

[

6. > 35% długości prawego
] brzegu posiada zabudowę
blokującą migrację koryta

[ ]

Możliwość migracji poprzecznej koryta rzeki/potoku w obszarze
zalewowym jest oceniana wstępnie w drugim wierszu fragmentu
tabeli (V.b.1-6), gdzie określa się czy lewy i prawy brzeg rzeki ma
możliwość poprzecznego przemieszczania się na skutek erozji
bocznej oraz czy przyczyna braku możliwości migracji ma podłoże
naturalne czy sztuczne

HYDROMORFOLOGIA STOSOWANA
VI.a. 1-2

WPŁYW BARIER W KORYCIE GŁÓWNYM

1. odległość do najbliższej bariery (bez urządzenia
migracji organizmów wodnych) w dole rzeki [km],
wysokość przegrody migracyjnej [m] na poziomie
umiarkowanym lub gorszym dla grup gatunków
ryb wymienionych w tab. 10, podać nr-y grup

VI.a. 3-8

[
[

Ekologiczna ciągłość odcinka rzeki na którym
zlokalizowano stanowisko monitoringowe

]

2. odległość do najbliższej bariery (bez urządzenia
migracji organizmów wodnych) w górze rzeki [km],

[

]

]

wysokość przegrody migracyjnej [m] na poziomie
umiarkowanym lub gorszym dla grup gatunków
ryb wymienionych w tab. 10, podać nr-y grup

[

]

WPŁYW BARIER W KORYCIE GŁÓWNYM

Ekologiczna ciągłość odcinka rzeki, na którym
zlokalizowano stanowisko monitoringowe

3. bariery < 0,20 m w granicach
odcinka rzeki utrudniające migrację [
ichtiofauny w dole rzeki [liczba]

] odcinka rzeki ograniczające migrację [

4. bariery 0,20-0,50 m w granicach

6. bariery < 0,20 m w granicach
odcinka rzeki utrudniające migrację [
ichtiofauny w górze rzeki [liczba]

7. bariery 0,20-0,50 m w granicach
] odcinka rzeki ograniczające migrację [
ichtiofauny w górze rzeki [liczba]

ichtiofauny w dole rzeki [liczba]

5. bariery > 0,50 m w granicach
] odcinka rzeki blokujące migrację [

]

ichtiofauny w dole rzeki [liczba]

]

8. bariery > 0,50 m w granicach
odcinka rzeki blokujące migrację [
ichtiofauny w górze rzeki [liczba]

]

REKOMENDACJE

Na etapie screeningu dokonać uproszczonej ewaluacji
hydromorfologicznej opracowanej na bazie
zaprezentowanej oceny wraz z dokumentacją zdjęciową
do porównania po zakończeniu inwestycji

Dziękuję za uwagę

