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1. Podstawa realizacji pracy 

Podstawą realizacji pracy jest umowa  nr 434/ZG/2013 zawarta w dniu   29 lipca 2013 roku 
pomiędzy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie a firmą Pectore-
Eco Sp. Z o.o. 

2. Wprowadzenie i cel pracy  

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia celem zadania jest ocena wpływu 
oddziaływań antropogenicznych na stan jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
podziemnych w regionie wodnym Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru, a następnie analiza 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wszystkich tych części wód. Ponadto, 
wskazane i uzasadnione zostaną odstępstwa od osiągnięcia założonych celów środowiskowych 
przez: 

− przesunięcie czasowe, 
− obniżenie celów środowiskowych, 
− wyłączenie spod konieczności osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód z uwagi na 

nadrzędny interes społeczny wraz z uzasadnieniem wskazanego wariantu. 
Wyniki pracy będą stanowić podstawę weryfikacji i w razie potrzeby ponownego 
sformułowania programów działań wdrażanych w cyklu planistycznym 2015-2021, 
ukierunkowanych na osiągniecie celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE. 

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów 
chronionych ustalane są zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Cele ustalono 
przede wszystkim w art. 4 ust. 1 zarówno dla wód powierzchniowych, podziemnych jaki i 
obszarów chronionych. Są to: 

− niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona i 
przywrócenie stanu części wód; 

− osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału do 2015 r; 

− stopniowe eliminowanie a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych 
substancji priorytetowych i niebezpiecznych a także zapobieganie dopływowi 
zanieczyszczeń do wód podziemnych; 

− odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego 
zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej 
redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych; 

− osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi  
w ustawodawstwie Wspólnotowym dla obszarów chronionych. 
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Definicje przytoczone w RDW w zakresie celów środowiskowych, a zwłaszcza zał. V 
przedmiotowej Dyrektywy wskazują jedynie w sposób ogólny cele i poszczególne elementy 
jakości, które powinny znaleźć się w stanie dobrym. Dlatego, każde z Państw Członkowskich ma 
obowiązek, przy uwzględnieniu wyników ćwiczenia interkalibracyjnego oraz własnych 
uwarunkowań środowiskowych, doprecyzować wartości graniczne poszczególnych 
wskaźników. W Polsce wartości poszczególnych wskaźników znalazły odzwierciedlenie w 
aktach wykonawczych do ustawy Prawo wodne tj. rozporządzeniach: rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 nr 
258 poz. 1549), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2011 nr 257 poz. 
1545). oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143 poz. 896). 

 

3. Weryfikacja wpływu zidentyfikowanych oddziaływań 
antropogenicznych na stan wód. 

Ocena stanu wód, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne wykonywana jest na podstawie 
badań monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. 
Aktualnie obowiązująca ocena stanu została sporządzona na podstawie badań z lat 2010-2012.  
Z kolei identyfikacja oddziaływań antropogenicznych na stan wód należy do obowiązków 
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. W związku z powyższym została ona 
przeprowadzona przez pracowników RZGW Kraków i jej wyniki zostały udostępnione na 
potrzeby realizacji niniejszej pracy.  
Głównym celem niniejszej pracy jest ocena powiązań pomiędzy powyższymi zagadnieniami, 
poprzez określenie wpływu zidentyfikowanych oddziaływań na stan wód, a następnie ocenę czy 
w powiązaniu z obecnym stanem wód, stanowią one zagrożenie nieosiągnięcia celów 
środowiskowych. 
 
Pierwszym krokiem zmierzającym do osiągnięcia ww. celu było zestawienie dla każdej jednolitej 
części wód powierzchniowych wszystkich dostępnych informacji na temat poszczególnych 
elementów oceny stanu oraz poszczególnych grup oddziaływań, czyli: 

− informacje o zidentyfikowanych oddziaływaniach antropogenicznych, na podstawie 
opracowania „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych w obszarze 
działania RZGW w Krakowie (regiony wodne: Górna Wisła, Czarna Orawa i Dniestr)” 

− informację statystyczną dotyczącą oddziaływań antropogenicznych, na podstawie wersji 
roboczej opracowania dotyczącego analizy presji dla obszaru kraju,  

− informację na temat oceny poszczególnych elementów stanu oraz końcowej oceny stanu, 
na podstawie danych GIOŚ. 

 
 



„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

6 
 

4. Analiza wpływu presji hydromorfologicznych na 
biologiczne elementy stanu wód. 

1. Wprowadzenie. 
 
W ostatnim czasie wzmogła się potrzeba przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom  
antropopresyjnym na rzeki Polskie, a wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej UE stwarzają 
konieczność podjęcia działań zmierzających do przywrócenia równowagi dynamicznej cieków 
oraz poprawy ich stanu ekologicznego. Prowadzone w ciągu XX wieku regulacje potoków i rzek 
karpackich spowodowały zwiększenie spadku i znaczne zwężenie koryt, a w konsekwencji 
znaczny wzrost zdolności transportowej tych cieków. Jednocześnie w ostatnim stuleciu zmalała 
dostawa rumowiska do koryt rzecznych wskutek zmniejszenia się rolniczego i pasterskiego 
użytkowania stoków i wzrostu lesistości zlewni, obudowy koryt rzecznych i ograniczenia ich 
bocznej migracji w dnach dolin oraz przegradzania cieków zaporami przeciwrumowiskowymi i 
zbiornikami zaporowymi. Efektem zwiększenia zdolności transportowej cieków przy 
równoczesnym zmniejszaniu się ich obciążenia rumowiskiem była utrata pionowej stabilności 
potoków i rzek karpackich, a w konsekwencji pogłębienie się ich koryt o 1,5-3,8 m w ciągu XX 
wieku.  

Wcięcie się cieków wywołało szereg zjawisk niekorzystnych dla gospodarki i środowiska 
przyrodniczego. Wzrost pojemności koryt i drastyczne zmniejszenie możliwości 
retencjonowania wód wezbraniowych w obszarach zalewowych spowodowały wzrost 
zagrożenia powodziowego w niższych odcinkach rzek. Jednocześnie została ograniczona 
możliwość akumulacji osadów pozakorytowych tak, że obecnie zdecydowana większość ładunku 
zawiesinowego rzek karpackich jest przenoszona bezpośrednio do Wisły. Przegradzanie rzek 
zbiornikami zaporowymi i stopniami betonowymi, zastępowanie wielonurtowych koryt o 
dużym zróżnicowaniu morfologii i warunków hydraulicznych prostymi korytami regulacyjnymi, 
przekształcenie się koryt aluwialnych w koryta skalne na wielu odcinkach cieków oraz 
obniżenie się zwierciadła wód gruntowych w dnach dolin spowodowały degradację 
ekosystemów wodnych i nadrzecznych 

Negatywne skutki gospodarcze widoczne w skali lokalnej obejmują między innymi: podmywanie 
filarów mostów i budowli regulacyjnych, wynurzenie brzegowych ujęć wody ponad zasięg 
niskich stanów oraz zmniejszenie zasobności aluwialnych zbiorników wód podziemnych. 

W wyżej wymienione negatywne działania antropopresyjne wpisują się również presje 
punktowe, będące tematem niniejszej analizy i ich negatywny wpływ na  biologiczne elementy 
jakości wód.  

W związku z tym podjęto się  przeanalizowani wpływ następujących presji na koryta cieków: 

1) budowli poprzecznej na ciekach,  

2) regulacji/utrzymaniu cieku - budowle na brzegach cieku, 

3) regulacji/utrzymaniu cieku - budowle w dnie cieku, 

4) regulacji/utrzymaniu cieku – zmiana przekroju podłużnego koryta cieku, umocnienia, 

budowa nowych kanałów, 
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5) konserwacji koryta , 

6) budowy wałów przeciwpowodziowych, 

7) poboru wody,   

8) odprowadzania ścieków , 

9) prac renaturyzacyjnych w korytach. 

Renaturyzacji wąskich potoków płynących przez obszary leśne będzie sprzyjać dopuszczenie do 
formowania się naturalnych tam z powalonych drzew. W odcinkach dolin, gdzie cieki płyną w 
oddaleniu od obszarów zabudowanych, wskazane jest wyznaczenie korytarza swobodnej 
migracji cieku i zastąpienie przeciwerozyjnej zabudowy brzegów koryta zabudową granic 
obszaru zalewowego. Umożliwi to ukształtowanie koryt o mniejszej zdolności transportowej i 
odtworzenie możliwości retencjonowania wód wezbraniowych w obszarze zalewowym, a także 
wzrost zróżnicowania siedlisk w ciekach i odtwarzanie wczesnych stadiów sukcesyjnych 
roślinności nadrzecznej. W ciekach, które muszą pozostać uregulowane, należy zaniechać 
usuwania łach żwirowych usytuowanych naprzeciw brzegów zagrożonych erozją, a remonty 
umocnień brzegów muszą być prowadzone bez wjeżdżania maszyn do koryta i plantowania dna 
cieku, zaburzającego strukturę materiału dennego i ułatwiającego jego erozję. W przypadku 
przegłębionych koryt regulacyjnych zmniejszenie ich nadmiernej pojemności można osiągnąć 
poprzez nadbudowę bystrzy głazami. 

  

5. Ostateczne wyznaczanie silnie zmienionych i 
sztucznych części wód. 

Ostateczne wyznaczenie silnie zmienionych jednolitych części wód przeprowadzono zgodnie z 
opracowaną w 2007 roku i stosowaną przez wszystkie regionalne zarządy gospodarki wodnej 
metodyką: „Uszczegółowienie metodyki w zakresie ostatecznego wyznaczania silnie 
zmienionych i sztucznych części wód w Polsce” (RS-EKO, Kraków 2007). 

Ocena skali zmian hydromorfologicznych oraz wstępne wyznaczenie silnie zmienionych i 
sztucznych jednolitych części wód zostało przeprowadzone przez RZGW Kraków i przekazane 
Wykonawcy niniejszej pracy, wraz z   

Ostateczne wyznaczanie SZCW, zgodnie z metodyką i analogicznie jak w pierwszym cyklu 
planistycznym, przeprowadzono w 2 krokach: 

− identyfikacja i test działań restytucyjnych, 
− identyfikacja i test alternatyw funkcjonalnych. 
 

Ocena działań restytucyjnych 

Działania restytucyjne są działaniami pozwalającymi na poprawę warunków w zakresie 
biologicznych elementów jakości oraz przywrócenie ciągłości cieku poprzez zniwelowanie presji 
w zakresie hydromorfologii. W niniejszym etapie zidentyfikowano działania restytucyjne 
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pozwalające na  przywrócenie „naturalności” części wód.  
Następnie oceniono wpływ zidentyfikowanych działań restytucyjnych na sposoby użytkowania 
wód, które były powodem dokonania przekształceń w zakresie hydromorfologii części wód, na 
podstawie opracowanego „testu działań restytucyjnych”.  

W przeprowadzonym teście przeanalizowano wpływ poszczególnych zidentyfikowanych 
działań restytucyjnych na osiągane korzyści społeczno-gospodarcze oraz wpływ na „szeroko 
rozumiane środowisko”.  

Oceny wpływu dokonano w następujących grupach: 

I grupa – korzyści społeczno - gospodarcze  

korzyści społeczno-
gospodarcze 

realizacja zobowiązań wynikających z prawodawstwa UE  
i krajowego 
realizacja zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych 
korzyści społeczne 
ilość osób korzystających bezpośrednio 
ilość osób korzystających pośrednio 
korzyści gospodarcze 
korzyści bezpośrednie 
korzyści pośrednie 

 

II grupa – warunki społeczno-gospodarcze  

wpływ na warunki 
społeczno-

gospodarcze 

poczucie bezpieczeństwa społecznego 
aspekty społeczno - kulturowe 
funkcjonowanie gospodarki lokalnej 
funkcjonowanie gospodarki regionalnej i krajowej 

 

III grupa – formy ochrony przyrody i funkcjonowanie ekosystemów 

wpływ na formy 
ochrony przyrody  i 

funkcjonowanie 
ekosystemów 

parki i rezerwaty, NATURA 2000, rzadkie i unikalne gatunki i 
ekosystemy 
modyfikacja siedlisk 
korytarze i bariery 

 

IV grupa – cechy fizyko-chemiczne środowiska  

wpływ na cechy 
fizyko-chemiczne 

środowiska 

modyfikacja charakteru przepływu powierzchniowych 
zmiany warunków fizyko-chemicznych (tlen, temp., zasolenie) 
wpływ na ilość i jakość wód podziemnych 
erozja koryta 
jakość powietrza (gazy, pyły) 
powodzie 
Susze 
erozja i stabilność gruntów 
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V grupa – pozostałe czynniki szeroko rozumianego środowiska  

wpływ na pozostałe 
czynniki szeroko 

rozumianego 
środowiska 

walory krajobrazowe 
obiekty oraz miejsca archeologiczne i historyczne 
tereny mieszkalne 
tereny przemysłowe i usługowe 
użytki rolne 
użytki leśne 
szlaki komunikacyjne 
łowiectwo, wędkarstwo 
żeglarstwo, pływanie 
Wypoczynek 

 

Ocenę „kosztów” i „korzyści” wynikających z realizacji zidentyfikowanych działań 
restytucyjnych wykonano dla każdej wstępnie wyznaczonej  SZCW i SCW na podstawie 
szczegółowej analizy wskaźnikowej, przypisując każdemu ze zidentyfikowanych wpływów 
odpowiednią punktację.  

 

Ocena alternatyw funkcjonalnych 

Test alternatyw funkcjonalnych polegał na analizie możliwości osiągnięcia innymi sposobami 
(alternatywami funkcjonalnymi) podobnych jak obecnie „korzyści” z użytkowania wód.   
Pierwszym krokiem była identyfikacja, dla każdej wstępnie wyznaczonej SZCW i SCW 
wykonalnych technicznie alternatyw, czyli „innych sposobów”, które pozwolą na osiągnięcie 
podobnych jak obecnie „korzyści” i będą zastępować w całości bądź w części obecne sposoby 
użytkowania.   
Następnie poddano ocenie czy zidentyfikowane alternatywy funkcjonalne są korzystniejsze ze 
środowiskowego punktu widzenia oraz z uwagi na uwarunkowania prawne, społeczne  
i gospodarcze. 
Zidentyfikowane alternatywy funkcjonalne obejmują m.in. całkowite zastąpienie obecnego 
sposobu użytkowania wód innym sposobem pozwalającym na osiągnięcie podobnych jak 
obecnie „korzyści”.  
 

Podstawowe elementy, które analizowano oceniając alternatywy funkcjonalne to: 

− lokalny rynek pracy  
− poziom życia mieszkańców 
− atrakcyjność terenu dla mieszkańców oraz turystów 
− wpływ na rozwój gospodarczy 
− aspekty historyczno-kulturowe 
− wpływ na różnorodność biologiczną 
− wpływ na walory krajobrazowe 
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Ostateczna kwalifikacja SZCW i SCW 

Ostatecznej kwalifikacji SZCW oraz SCW dokonano w przypadku, kiedy w teście działań 
restytucyjnych wykazano, iż ich wpływ na analizowane aspekty będzie negatywny oraz gdy  
w teście alternatyw funkcjonalnych ocena pokazała, iż nie istnieją możliwe do wdrożenia z 
punktu widzenia technologii bądź koszty środowiskowe alternatywy. 

W przypadku zdecydowanej większości wstępnie wyznaczonych silnie zmienionych części wód, 
kwalifikacja po przeprowadzeniu testów pozostała bez zmian. Wynika to przede wszystkim z 
faktu, iż większość zmian hydromorfologicznych istnieje od kilkudziesięciu lub nawet ponad stu 
lat, wykształciły się tam nowe ekosystemu i ingerencja w nie, mająca na celu przywrócenie 
warunków „naturalnych” nie tylko miałaby negatywny wpływ na działalność człowieka, ale 
przede wszystkim skutkowałaby trudnymi do przewidzenia konsekwencjami przyrodniczymi. 

Ponadto dla wielu rodzajów działalności, jak na przykład pobór wody na cele komunalne, 
nawodnienia rolnicze, czy też rekreacja trudno jest znaleźć alternatywy, które zapewniłyby 
porównywalne korzyści bez znaczącego wzrostu kosztów.  

Zestawienie ostatecznie wyznaczonych silnie zmienionych części wód przedstawiono w 
załączniku 2. W załącznikach 2a oraz 2b znajdują się wyniki testów działań restytucyjnych oraz 
alternatyw funkcjonalnych. 

 

6. Analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
przez jednolite części wód powierzchniowych. 

 
Analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest elementem niezbędnym przede 
wszystkim dla określenia odpowiednich programów działań, ale również dla wskazania 
jednolitych części wód, dla których konieczne będzie zastosowanie odstępstw – czy to 
czasowych, czy polegających na przypisaniu mniej restrykcyjnego celu. 
 
Podstawą do przeprowadzenia oceny ryzyka były dane zgromadzone i opisane w rozdziale 3 
niniejszego opracowania. Analizę przeprowadzono na podstawie aktualnej oceny stanu 
poszczególnych jednolitych części wód oraz zidentyfikowanych oddziaływań 
antropogenicznych. 
W ramach prac przeanalizowano  i oceniono indywidualnie każdą część wód, pod kątem 
aktualnej oceny poszczególnych elementów stanu oraz występujących w niej presji zarówno na 
jakość wód jak i na ich ilość oraz warunki morfologiczne.  
 



„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

11 
 

7. Analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
przez jednolite części wód podziemnych. 

1. Główne problemy - zagrożenia dla wód podziemnych w obszarze administrowanym 
przez RZGW w Krakowie 

 

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie dotyczy obszarów dorzeczy górnej Wisły, 
Czarnej Orawy i Dniestru. Jakość i ilość wód podziemnych determinowana jest działalnością 
człowieka. Najbardziej zagrożone są wody czwartorzędowego piętra wodonośnego w dolinach 
głównych rzek. Wynika to z faktu istnienia większych skupisk ludności wzdłuż tych dolin, 
wzmożonego transportu drogowego, lokalizacji skoncentrowanych ognisk zanieczyszczeń, 
stosowania środków ochrony roślin i nawożenia, stosowania środków do utrzymania 
przejezdności dróg, przenikania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych kontaktujących się z 
wodami podziemnymi. Dużym zagrożeniem obszarowym są również istniejące i nieczynne 
składowiska odpadów, szczególnie te, które zostały wadliwie zaprojektowane, bez właściwych 
zabezpieczeń ograniczających ich negatywny wpływ na środowisko. Zanieczyszczenia, które 
wraz z odciekami ze składowisk przedostaną się do warstwy wodonośnej, pozostają tam długo i 
są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do usunięcia. Dodatkowo wody podziemne w dolinach 
rzecznych występują płytko i nie posiadają ciągłej pokrywy izolującej, chroniącej poziom 
wodonośny od zagrożeń zewnętrznych.  
 
 

2. Charakterystyka JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 
 
Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód 
podziemnych została przeprowadzona w 2013 roku przez Państwowy Instytut Geologiczny. W 
związku z powyższym w niniejszej pracy jedynie scharakteryzowano te części wód, które zostały 
ocenione jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Są to następujące JCWPd: 
 

− JCWPd nr 101 [PLGW2000101] 
− JCWPd nr 115 [PLGW2000115] 
− JCWPd nr 132 [PLGW2000132] 
− JCWPd nr 135 [PLGW2000135] 

 
 

8. Analiza konieczności zastosowania derogacji. 

W art. 4 ust. 4-7 Ramowej Dyrektywy Wodnej wskazano warunki i procedurę, w jakich 
można zastosować odstępstwo od celów środowiskowych dla danej części wód. W świetle 
zapisów RDW zakres wyłączeń od podstawowego celu jakim jest dobry stan, obejmuje: 

- przedłużenie terminu (art. 4 ust. 4) czyli stopniowe dążenie do osiągnięcia celu; 
- cel mniej rygorystyczny (art. 4 ust. 5) czyli osiągnięcie celu, jakim jest stan dobry, jest 
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niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne; 
- tymczasowe pogorszenie stanu (art. 4 ust. 6) dotyczy zdarzeń, których nie można było 

przewidzieć o charakterze naturalnym lub w wyniku działania siły wyższej; 
- nowe zmiany (art. 4 ust. 7) dotyczy nowych form zrównoważonej działalności 

gospodarczej. Jeśli zmiana nie powoduje pogorszenia stanu nie trzeba stosować 
wyłączenia. 

W niniejszej pracy rozpatrywano jedynie dwa pierwsze wymienione przypadki. Ramowa 
Dyrektywa Wodna dopuszcza zastosowanie powyższych odstępstw, jednak uzależnia je od 
spełnienia ściśle określonych warunków, określonych w art. 4 ust. 4 oraz 5: 

Spośród 162 jednolitych części wód powierzchniowych, dla których zidentyfikowano ryzyko 
nieosiągnięcia celów środowiskowych, oceniono, iż jedynie dla 101 możliwe jest zastosowanie 
jakichkolwiek odstępstw. 

9. Podsumowanie i wnioski. 

Przedmiotem pracy była ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze działania RZGW w Krakowie wraz z 
oceną ryzyka nieosiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazaniem konieczności 
zastosowania odstępstw. 

Opracowanie zawiera 3 kluczowe elementy: 

1) Ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na biologiczne elementy stanu wód. 

2) Ostateczne wyznaczanie silnie zmienionych części wód. 

3) Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wraz z analiza konieczności 
zastosowania odstępstw. 

Spośród 776 jednolitych części wód na obszarze działania RZGW Kraków, jedynie 162 oceniono 
jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Główną przyczyną zagrożenia jest 
niezadowalający stan biologicznych elementów stanu. Spośród zagrożonych jednolitych części 
wód, dla 101 zaproponowano zastosowanie derogacji, polegającej na przedłużeniu terminu 
osiągnięcia celów środowiskowych. Na analizowanym obszarze nie wskazano ani jednej 
jednolitej części wód, dla której konieczne byłoby w chwili obecnej ustanowienie mniej 
rygorystycznego celu. 
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1. Podstawa realizacji pracy 

Podstawą realizacji pracy jest umowa  nr 434/ZG/2013 zawarta w dniu   29 lipca 2013 roku 
pomiędzy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie a firmą Pectore-
Eco Sp. Z o.o. 

2. Wprowadzenie i cel pracy  

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia celem zadania jest ocena wpływu 
oddziaływań antropogenicznych na stan jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
podziemnych w regionie wodnym Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru, a następnie analiza 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wszystkich tych części wód. Ponadto, 
wskazane i uzasadnione zostaną odstępstwa od osiągnięcia założonych celów środowiskowych 
przez: 

− przesunięcie czasowe, 
− obniżenie celów środowiskowych, 
− wyłączenie spod konieczności osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód z uwagi na 

nadrzędny interes społeczny wraz z uzasadnieniem wskazanego wariantu. 
Wyniki pracy będą stanowić podstawę weryfikacji i w razie potrzeby ponownego 
sformułowania programów działań wdrażanych w cyklu planistycznym 2015-2021, 
ukierunkowanych na osiągniecie celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE. 

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów 
chronionych ustalane są zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Cele ustalono 
przede wszystkim w art. 4 ust. 1 zarówno dla wód powierzchniowych, podziemnych jaki i 
obszarów chronionych. Są to: 

− niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona i 
przywrócenie stanu części wód; 

− osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału do 2015 r; 

− stopniowe eliminowanie a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych 
substancji priorytetowych i niebezpiecznych a także zapobieganie dopływowi 
zanieczyszczeń do wód podziemnych; 

− odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego 
zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej 
redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych; 

− osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi  
w ustawodawstwie Wspólnotowym dla obszarów chronionych. 
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Definicje przytoczone w RDW w zakresie celów środowiskowych, a zwłaszcza zał. V 
przedmiotowej Dyrektywy wskazują jedynie w sposób ogólny cele i poszczególne elementy 
jakości, które powinny znaleźć się w stanie dobrym. Dlatego, każde z Państw Członkowskich ma 
obowiązek, przy uwzględnieniu wyników ćwiczenia interkalibracyjnego oraz własnych 
uwarunkowań środowiskowych, doprecyzować wartości graniczne poszczególnych 
wskaźników. W Polsce wartości poszczególnych wskaźników znalazły odzwierciedlenie w 
aktach wykonawczych do ustawy Prawo wodne tj. rozporządzeniach: rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 nr 
258 poz. 1549), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545). oraz rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 
podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143 poz. 896). 

 

3. Weryfikacja wpływu zidentyfikowanych oddziaływań 
antropogenicznych na stan wód. 

Ocena stanu wód, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne wykonywana jest na podstawie 
badań monitoringowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. 
Aktualnie obowiązująca ocena stanu została sporządzona na podstawie badań z lat 2010-2012.  
Z kolei identyfikacja oddziaływań antropogenicznych na stan wód należy do obowiązków 
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. W związku z powyższym została ona 
przeprowadzona przez pracowników RZGW Kraków i jej wyniki zostały udostępnione na 
potrzeby realizacji niniejszej pracy.  
Głównym celem niniejszej pracy jest ocena powiązań pomiędzy powyższymi zagadnieniami, 
poprzez określenie wpływu zidentyfikowanych oddziaływań na stan wód, a następnie ocenę czy 
w powiązaniu z obecnym stanem wód, stanowią one zagrożenie nieosiągnięcia celów 
środowiskowych. 
 
Pierwszym krokiem zmierzającym do osiągnięcia ww. celu było zestawienie dla każdej jednolitej 
części wód powierzchniowych wszystkich dostępnych informacji na temat poszczególnych 
elementów oceny stanu oraz poszczególnych grup oddziaływań, czyli: 

− informacje o zidentyfikowanych oddziaływaniach antropogenicznych, na podstawie 
opracowania „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych w obszarze 
działania RZGW w Krakowie (regiony wodne: Górna Wisła, Czarna Orawa i Dniestr)” 

− informację statystyczną dotyczącą oddziaływań antropogenicznych, na podstawie wersji 
roboczej opracowania dotyczącego analizy presji dla obszaru kraju,  

− informację na temat oceny poszczególnych elementów stanu oraz końcowej oceny stanu, 
na podstawie danych GIOŚ. 

 
Zestawienie to znajduje się w załączniku 1 oraz 1a do niniejszego opracowania. Było ono 
podstawą do przeprowadzenia dalszych prac, związanych z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych oraz wskazania konieczności zastosowania derogacji. 
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Powiązania pomiędzy poszczególnymi grupami oddziaływań zobrazowano na mapach poniżej 
oraz w załączniku 4. 
 
 
Rys. 1  Punktowe zrzuty ścieków na obszarze działania RZGW Kraków. 
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Rys. 2 Wielkość ładunku BZT5 w punktowych zrzutach ścieków. 

 

 
 
 
Rys. 3 Wielkość ładunku ChZTCr w punktowych zrzutach ścieków. 
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Rys. 4 Wielkość ładunku azotu w punktowych zrzutach ścieków. 

 

 

Rys. 5 Wielkość ładunku fosforu w punktowych zrzutach ścieków. 
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Rys. 6 Wielkość ładunku zawiesiny w punktowych zrzutach ścieków. 

 

 

 

Rys. 7 Składowiska odpadów na obszarze działania RZGW Kraków. 
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Rys. 8 Pobory wody powierzchniowej na obszarze działania RZGW Kraków. 

 

 

Rys. 9 Pobory wody podziemnej na obszarze działania RZGW Kraków. 
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Rys. 10 Regulacje cieków na obszarze działania RZGW Kraków. 

 

 

Rys. 11 Budowle piętrzące na obszarze działania RZGW Kraków. 
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Rys. 12  Pozostałe oddziaływania antropogeniczne na obszarze działania RZGW Kraków. 

 

 

 

4. Analiza wpływu presji hydromorfologicznych na 
biologiczne elementy stanu wód. 

1. Wprowadzenie. 
 
W ostatnim czasie wzmogła się potrzeba przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom  
antropopresyjnym na rzeki Polskie, a wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej UE stwarzają 
konieczność podjęcia działań zmierzających do przywrócenia równowagi dynamicznej cieków 
oraz poprawy ich stanu ekologicznego. Prowadzone w ciągu XX wieku regulacje potoków i rzek 
karpackich spowodowały zwiększenie spadku i znaczne zwężenie koryt, a w konsekwencji 
znaczny wzrost zdolności transportowej tych cieków. Jednocześnie w ostatnim stuleciu zmalała 
dostawa rumowiska do koryt rzecznych wskutek zmniejszenia się rolniczego i pasterskiego 
użytkowania stoków i wzrostu lesistości zlewni, obudowy koryt rzecznych i ograniczenia ich 
bocznej migracji w dnach dolin oraz przegradzania cieków zaporami przeciwrumowiskowymi i 
zbiornikami zaporowymi. Efektem zwiększenia zdolności transportowej cieków przy 
równoczesnym zmniejszaniu się ich obciążenia rumowiskiem była utrata pionowej stabilności 
potoków i rzek karpackich, a w konsekwencji pogłębienie się ich koryt o 1,5-3,8 m w ciągu XX 
wieku.  
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Wcięcie się cieków wywołało szereg zjawisk niekorzystnych dla gospodarki i środowiska 
przyrodniczego. Wzrost pojemności koryt i drastyczne zmniejszenie możliwości 
retencjonowania wód wezbraniowych w obszarach zalewowych spowodowały wzrost 
zagrożenia powodziowego w niższych odcinkach rzek. Jednocześnie została ograniczona 
możliwość akumulacji osadów pozakorytowych tak, że obecnie zdecydowana większość ładunku 
zawiesinowego rzek karpackich jest przenoszona bezpośrednio do Wisły. Przegradzanie rzek 
zbiornikami zaporowymi i stopniami betonowymi, zastępowanie wielonurtowych koryt o 
dużym zróżnicowaniu morfologii i warunków hydraulicznych prostymi korytami regulacyjnymi, 
przekształcenie się koryt aluwialnych w koryta skalne na wielu odcinkach cieków oraz 
obniżenie się zwierciadła wód gruntowych w dnach dolin spowodowały degradację 
ekosystemów wodnych i nadrzecznych 

Negatywne skutki gospodarcze widoczne w skali lokalnej obejmują między innymi: podmywanie 
filarów mostów i budowli regulacyjnych, wynurzenie brzegowych ujęć wody ponad zasięg 
niskich stanów oraz zmniejszenie zasobności aluwialnych zbiorników wód podziemnych. 

W wyżej wymienione negatywne działania antropopresyjne wpisują się również presje 
punktowe, będące tematem niniejszej analizy i ich negatywny wpływ na  biologiczne elementy 
jakości wód.  

W związku z tym, w niniejszym rozdziale podjęto się  przeanalizowani wpływ następujących 
presji na koryta cieków: 

1) budowli poprzecznej na ciekach,  

2) regulacji/utrzymaniu cieku - budowle na brzegach cieku, 

3) regulacji/utrzymaniu cieku - budowle w dnie cieku, 

4) regulacji/utrzymaniu cieku – zmiana przekroju podłużnego koryta cieku, umocnienia, 

budowa nowych kanałów, 

5) konserwacji koryta , 

6) budowy wałów przeciwpowodziowych, 

7) poboru wody,   

8) odprowadzania ścieków , 

9) prac renaturyzacyjnych w korytach. 

Renaturyzacji wąskich potoków płynących przez obszary leśne będzie sprzyjać dopuszczenie do 
formowania się naturalnych tam z powalonych drzew. W odcinkach dolin, gdzie cieki płyną w 
oddaleniu od obszarów zabudowanych, wskazane jest wyznaczenie korytarza swobodnej 
migracji cieku i zastąpienie przeciwerozyjnej zabudowy brzegów koryta zabudową granic 
obszaru zalewowego. Umożliwi to ukształtowanie koryt o mniejszej zdolności transportowej i 
odtworzenie możliwości retencjonowania wód wezbraniowych w obszarze zalewowym, a także 
wzrost zróżnicowania siedlisk w ciekach i odtwarzanie wczesnych stadiów sukcesyjnych 
roślinności nadrzecznej. W ciekach, które muszą pozostać uregulowane, należy zaniechać 
usuwania łach żwirowych usytuowanych naprzeciw brzegów zagrożonych erozją, a remonty 
umocnień brzegów muszą być prowadzone bez wjeżdżania maszyn do koryta i plantowania dna 
cieku, zaburzającego strukturę materiału dennego i ułatwiającego jego erozję. W przypadku 
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przegłębionych koryt regulacyjnych zmniejszenie ich nadmiernej pojemności można osiągnąć 
poprzez nadbudowę bystrzy głazami. 

 

2. Wpływ presji punktowych na fitoplankton, fitobentos, makrofity 
 
Krótka biologiczna charakterystyka cieków 

Wody płynące (strugi, strumyki, potoki, strumienie oraz rzeki – małe, średnie i duże) określane 
są ogólnie jako cieki. W Polsce są to: a) górskie o spadku >5%o; b) wyżynne o spadku 1-5%o; c) 
nizinne o spadku <0,5%o. Są to obiekty wodne liniowe, charakteryzujące się ogromną przewagą 
długości nad szerokością i głębokością, których cechą najbardziej charakterystyczną, 
odróżniającą je od zbiorników wodnych, jest stały, jednokierunkowy przepływ wody. Ta 
przewaga długości skutkuje ogromną powierzchnią styku środowiska wodnego z lądowym, co 
skutkuje dużym wpływem środowiska lądowego na wodne. Przy niewielkiej produkcji 
pierwotnej cieków sprawia to też, że są one środowiskami wysoce heterotroficznymi. Ich 
biocenozy funkcjonują głównie w oparciu o stały dopływ materii organicznej allochtonicznej, 
zarówno pochodzącej z obszarów lądowych sąsiadujących bezpośrednio, jak i pośrednio, 
znoszonej w dół z górnych odcinków cieku. Tak więc ciek traktujemy jako ciąg powiązanych ze 
sobą środowisk, w których części położone w górnym biegu oddziałują na części niżej położone 
(koncepcja ciągłości rzeki, river continuum). Wiąże się z tym pojęcie ekologicznej drożności  
rzeki - zgodnie z jej definicją rzeka pojmowana jest jako ciągły system, w którym zespoły 
organizmów powinny mieć możliwość swobodnego przemieszczania się w górę i w dół cieku. W 
skali makro obserwujemy stałe zmiany środowiska cieków zgodnie z malejącym spadkiem 
terenu i malejąca prędkością przepływu. Ulega zmianie charakter osadów dennych,  
temperatura i stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie, jej mętność, ulega też zmianie charakter 
przepływu, z turbulentnego na zbliżony do laminarnego. Odpowiedzią na te zmiany środowiska 
jest liniowa zmiana charakteru biocenoz, najlepiej wyrażona w postaci tzw. krain rybnych rzek, 
choć zmiany takie dotyczą także składu gatunkowego różnych grup makrobezkręgowców 
dennych. W skali lokalnej natomiast, w odniesieniu do niewielkich rzek nizinnych obserwujemy 
naprzemienną sekwencję bystrze-ploso.  

Ponieważ cieki są tak silnie związane, poprzez dopływ materii i energii,  z otaczającymi je 
obszarami lądowymi przyjmuje się, że jako ekosystem traktować należy nie sam ciek, ale ciek 
wraz z jego zlewnią. Stąd istotne jest, aby wszelkie działania techniczne nie powodowały 
odcięcia cieku od otaczającego go terenu. Ponieważ w ciekach głównym źródłem materii 
organicznej jest materia allochtoniczna, dominują w niej organizmy heterotroficzne, zdolne do 
jej wykorzystania i rozkładu. Dzięki temu (oraz, oczywiście, dzięki stałemu ruchowi wody i 
związanemu z tym dobremu jej natlenieniu) cieki dość dobrze radzą sobie z umiarkowanym 
dopływem zanieczyszczeń organicznych wprowadzanych do nich przez człowieka; organizmy 
cieków biorą istotny udział w procesie samooczyszczania się wód.  

Spośród grup organizmów wodnych (fito- i zooplankton, ichtiofauna, makrofity, peryfiton, 
psammon), w rzekach za najważniejsze uważa się makrobezkręgowce denne.  

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy IFPL) 
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Fitoplankton tworzą mikroskopijne organizmy roślinne, głównie glony niższe oraz sinice, 
biernie unoszące się w wodzie, nie posiadające zdolności ruchu lub tylko w znacznie 
ograniczonym zakresie. Są to organizmy samożywne, zdolne do przeprowadzania procesu 
fotosyntezy w dobrze oświetlonej, górnej warstwie wód (strefa eufotyczna).  

Fitoplankton jest bardzo podatny na zwiększającą się eutrofizację otoczenia, dlatego może 
być użyteczny jako wskaźnik poziomu produktywności/eutrofizacji, będącej w znacznej mierze 
negatywnym skutkiem intensywnej działalności człowieka. 

Według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545), do klasyfikacji 
stanu/potencjału ekologicznego JCWP, służy obecnie wskaźnik fitoplanktonowy IFPL.  
Fitoplankton przemieszcza się w górę rzek na kilka sposobów. Są to:  

• bierny transport na powierzchni wody (np. z wiatrem), 
• bierny transport poprzez inne organizmy (ryby, ptaki, bezkręgowce) na zewnątrz 

ich lub w przewodach pokarmowych, 
• transport w atmosferze (aerozol). 

Powyższe sposoby mają duże znaczenie  przy analizie wpływu poszczególnych presji 
punktowych na ten biologiczny element jakości wód. [1,2]. 

Fitoplankton jest zbiorowiskiem rozwijającym się w bezustannym  spływaniu w dół rzeki, 
dlatego jest on charakterystyczny wyłącznie dla dużych rzek, tak zwanych rzek 
planktonogennych. Wskaźnik ten można  wykorzystać do oceny stanu danych jcw rzecznych 
jedynie w ciekach, gdzie zbiorowiska takie się rozwijają, czyli w rzekach typu:  

• 19 (rzeki nizinne piaszczysto-gliniaste),  
• 20 (rzeki nizinne żwirowe),  
• 21 (wielkie rzeki nizinne), 
• 24 (rzeki w dolinie zatorfionej), 
• 25 (rzeki łączące jeziora). 

Na obszarze RZGW w Krakowie, spośród typów rzek w których rozwija się fitoplankton, 
występuje jedynie typ 19 (rzeki nizinne piaszczysto-gliniaste) i 21 (wielkie rzeki nizinne). Rzeki 
nizinne charakteryzują się powolniejszym ruchem wody, słabszą turbulencją oraz 
zrównoważonym bilansem erozji i akumulacji materiału oraz najczęściej piaszczystym  
podłożem.  

Poniższa tabela przedstawia wykaz JCWP na terenie RZGW w Krakowie  o typie  19, 21) : 
 

Typ rzeki Kod JCWP Nazwa JCWP 

19 

PLRW2000192329 Sanna od Stanianki do ujścia 
PLRW20001921199 Wisła od Białej do Przemszy 
PLRW20001921339 Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy 
PLRW20001921499 Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia 
PLRW20001921895 Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego 
PLRW20001921899 Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia 
PLRW200019229499 Bukowa od Rakowej do ujścia 
PLRW200019213799 Wisła od Podłężanki do Raby 
PLRW200019213949 Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku) 
PLRW200019213969 Uszwica od Niedźwiedzia do ujścia 
PLRW200019217499 Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia 
PLRW200019217699 Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia 



„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

16 
 

PLRW200019218771 Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki 
PLRW200019219499 Koprzywianka od Modlibórki do ujścia 
PLRW200019219699 Trześniówka od Karolówki do ujścia 
PLRW200019219839 Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy) 
PLRW200019219853 Łęg od Przywrą (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia 
PLRW200019219899 Łęg od Murynia do ujścia 
PLRW200019225299 Wisznia 
PLRW200019225499 Szkło od granicy państwa do ujścia 
PLRW200019226899 Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki 
PLRW200019227499 Trzebośnica od Krzywego do ujścia 
PLRW2000192135699 Skawinka od Głogoczówki do ujścia 
PLRW20001921389999 Raba od Zb. Dobczyce do ujścia 
PLRW200019225699 Lubaczówka od úukawca do ujścia 
PLRW200019225659 Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca 
PLRW2000192259 San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka 
PLRW200019225131 San od Wiaru do Huczek 
PLRW200019228599 Tanew od Muchy do Łady 
PLRW20001922899 Tanew od Łady do ujścia 

PLRW20001922835 
Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki 
do ujścia 

PLRW20001922869 Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki 
PLRW20001922825 Wirowa od Kaflewy do Łówczanki 
PLRW2000192137759 Wisła od Skawinki do Podłężanki 
PLRW2000192135599 Wisła od Skawy do Skawinki 
PLRW20001922699 Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia 
PLRW200019226739 Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka 

21 

PLRW20002121799 Wisła od Dunajca do Wisłoki 
PLRW20002121999 Wisła od Wisłoki do Sanu 
PLRW200021213999 Wisła od Raby do Dunajca 
PLRW20002122999 San od Rudni do ujścia 
PLRW20002122733 San od Wisłoka do Złotej 
PLRW20002122779 San od Złotej do Rudni 
PLRW2000212319 Wisła od Sanu do Sanny 
PLRW2000212339 Wisła od Sanny do Kamiennej 

 
 
Analiza wpływu presji punktowych na Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy IFPL) 
 

1) Budowle poprzeczne na ciekach (stopnie, zastawki, jazy, zapory) 
 

a) etap realizacji 

W fazie realizacji przedsięwzięcia, może wystąpić krótkotrwałe oddziaływanie negatywne 
na liczebność fitoplanktonu, wywołane prowadzeniem prac budowlanych Oddziaływanie to 
ograniczone będzie do miejsca prowadzonych prac i nie doprowadzi do upośledzenia 
funkcjonowania ekosystemów wodnych oraz  ustanie po zakończeniu fazy realizacji. 

b) etap eksploatacji  
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Budowle poprzeczne na ciekach wpływają na przerwanie ich ciągłości morfologicznej. 
Fitoplankton jest elementem biotycznym, praktycznie niezależnym od występowania budowli 
poprzecznych na rzece, tylko od jakości elementów fizycznych i chemicznych wody.  
Warunki przemieszczania się fitoplanktonu w rzece  o zachowanej ciągłości morfologicznej  są 
oczywiście korzystniejsze niż w rzekach przegrodzonych, ale brak przeszkód nie warunkuje ich 
bytowania, a także odgrywa mniejszą rolę niż inne czynniki abiotyczne. Dla elementów 
biologicznych bardzo ważnym czynnikiem jest jakość fizyko-chemiczna wody, szczególnie 
obecność substancji niebezpiecznych, które mogą powodować eliminację żyjących w rzekach 
organizmów, bez względu na obecność lub brak budowli poprzecznych.   

Budowle poprzeczne na ciekach nie mają zatem bezpośredniego wpływu na skład i 
liczebność fitoplanktonu w rzekach. Mają natomiast wpływ pośredni, wynikający z faktu 
powstania odcinka spiętrzonej wody, o dłuższym czasie retencji. To zaś sprzyja zwiększonemu 
rozwojowi fitoplanktonu [2]. Ponadto, wpływ w/w przedsięwzięć na fitoplankton nie będzie 
zależny od rodzaju materiału, z jakiego wykonane będą budowle.  
 

2) Regulacje/utrzymanie cieku – budowle na brzegach cieku 
3) Regulacje/utrzymanie cieku – budowle w dnie cieku  
4) Regulacje/utrzymanie cieku – zmiana przekroju podłużnego koryta cieku, 

umocnienia, budowa nowych kanałów.  
5) Konserwacje koryta (prace odmuleniowe, wycinka roślinności z brzegów i koryta) 

 
W/w presje hydromorfologiczne będą oddziaływały na fitoplankton w ten sam sposób, 

zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, dlatego też zostały opisane łącznie.  
 

a) etap realizacji 

W fazie realizacji przedsięwzięcia, może wystąpić krótkotrwałe oddziaływanie negatywne 
na liczebność fitoplanktonu, wywołane prowadzeniem prac budowlanych Oddziaływanie to 
ograniczone będzie do miejsca prowadzonych prac i nie doprowadzi do upośledzenia 
funkcjonowania ekosystemów wodnych oraz  ustanie po zakończeniu fazy realizacji. 

b) etap eksploatacji  

Fitoplankton jest elementem biotycznym zależnym jakości elementów fizycznych i 
chemicznych wody. Wszelkie wykonane prace regulacyjne i utrzymaniowe, w fazie eksploatacji 
nie będą miały bezpośredniego wpływu na skład i liczebność fitoplanktonu. Nie będą zaburzały 
transportu fitoplanktonu w górę rzeki [2]. Ponadto, wpływ w/w przedsięwzięć na fitoplankton 
nie będzie zależny od rodzaju materiału, z jakiego wykonane będą budowle.  

 
 
6) Budowa wałów przeciwpowodziowych 

Wały przeciwpowodziowe to typowe budowle ziemne, których zadaniem jest 
wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zasięgu zalania przez wody wezbranej rzeki terenów 
nadrzecznych o płaskim ukształtowaniu. Wał przeciwpowodziowy, jako budowla 
hydrotechniczna jest równocześnie budowlą piętrzącą, podobną do zapory ziemnej. Różnica 
między typową zaporą ziemną, a wałem polega na tym, że wał przeciwpowodziowy pełni 
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funkcję piętrzenia tylko w okresie wezbrań oraz to, że spiętrzona woda jest w ruchu – płynie 
stycznie do płaszczyzny skarpy wału. 

 
a) etap realizacji 

Budowa wałów przeciwpowodziowych w dolinach rzek powoduje m.in. zmniejszenie 
retencji wodnej w dolinie rzeki, zmiany warunków siedliskowych na międzywalu, m. in. na 
skutek wzrostu głębokości oraz prędkości przepływu wód wezbraniowych, zanikanie zależnych 
od rzeki siedlisk przyrodniczych na zawalu, pogorszenie stanu doliny rzecznej jako korytarza 
ekologicznego (zawężenie strefy zalewowej z typowymi dla niej siedliskami do obszaru 
międzywala). Oddziaływanie na fitoplankton jest niewielkie. 

 
b) etap eksploatacji  

W wyniku obwałowania dolin rzecznych ulega zmniejszeniu ich retencja, a przyspieszony 
przepływ wody powoduje niszczenie roślinności oraz zatapianie zwierząt. W odniesieniu do 
składu i liczebności fitoplanktonu, eksploatacja wałów przeciwpowodziowych nie ma na nie 
wpływu. [10,30]. 

 
7) Pobór wody 
 
Pobór wody to ilość wód pobierana z różnych źródeł w celu zaspokojenia potrzeb wodnych.  
Wody powierzchniowe są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę pitną, dlatego 

tak ważne jest utrzymanie ich dobrego stanu. Zagrożeniem dla ujęć wody są obumarłe 
organizmy unoszące się na powierzchni zbiornika bądź cieku, które pogarszają jakość wody 
 i wpływają na walory smakowe oraz zapachowe wody. 

 
a) etap realizacji 

Na etapie realizacji pobór z wód powierzchniowych nie wpływa na skład i liczebność 
fitoplanktonu. 

 
b) etap eksploatacji 

Urządzenia służące do poboru wody umiejscowione są w pobliżu budowli piętrzącej. W 
przypadku małych ujęć wykonuje się niewielkie budowle regulacyjne, wtedy takie ujęcie ma 
postać rurociągu wpuszczonego do cieku, który na końcu ma specjalny kosz ssący połączony z 
agregatem pompowym. Jego położenie musi być takie, aby nie dochodziło do zamuleń i 
mechanicznych uszkodzeń [34]. 

Pobór wody związany ze stworzeniem zbiornika zaporowego wpływa na skład i liczebność 
fitoplanktonu. Rozwój fitoplanktonu w sztucznych akwenach zależy, w decydującej mierze od 
żyzności wody a także od czasu retencji. Powolna wymiana wody w zbiornikach przyczynia się 
do bujnego rozwoju fitoplanktonu, przypadający na okres nawet kilku dni.  

8) Odprowadzanie ścieków  
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Rzeki są wykorzystywane jako odbiorniki ścieków co powoduje zmianę właściwości 
fizycznych, chemicznych i biologicznych wody, która zazwyczaj wiąże się z pogorszeniem stanu 
wód.  

Rzeka zdolna jest oczyścić się ze ścieków własnymi siłami bez ingerencji ludzi. Proces 
samooczyszczania się rzeki nie jest jednolity, charakteryzuje się szeregiem następujących po 
sobie procesów, dzięki którym na pewnym odcinku rzeki zanieczyszczenia stopniowo zanikają, 
jednakże różne rodzaje zanieczyszczeń znikają z niejednakową szybkością. 

Dopływ ścieków zmienia radykalnie warunki życia w środowisku wodnym, a odpowiedzią 
na to są duże zmiany bądź całkowity zanik pierwotnych zbiorowisk organizmów i pojawienie się 
innych, znajdujących zdolność bytu oraz rozwoju w naszych warunkach. Nasilenie zmian zależy 
od ilości i rodzaju dopływających ścieków [35]. 

 
a) etap realizacji 

 
W trakcie wykonania kolektorów spustowych oczyszczalni może dochodzić do zmian składu 

ilościowego i gatunkowego zespołu ryb. Dotyczy to miejsca wykonywania prac oraz odcinka 
rzeki poniżej. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na omawiane elementy biologiczne 
takie jak fitoplankton. 
 

b) etap eksploatacji 
 
W rzekach, które zwykle bywają zanieczyszczone ściekami odbywają się procesy 

samooczyszczania, polegające na biochemicznym rozkładzie substancji organicznych. Dużą rolę 
w procesach samooczyszczania się rzek zanieczyszczonych ściekami odgrywa fitoplankton. 

Eksploatacja oczyszczalni poprzez odprowadzanie ścieków wpływa na rozwój fitoplanktonu 
przez wprowadzane do rzeki związki azotu i fosforu. W użyźnionych wodach następuje bujny 
rozwój fitoplanktonu (sinic i glonów), co prowadzi do ich zakwitu (glony wypełniają wodę tak 
gęsto, że przybiera ona barwę gatunku, który ją najliczniej rozmnożył. Po zakwicie następuje 
szybkie ich obumieranie i opadanie na dno. Przy dostatecznym dopływie tlenu biomasa ta 
rozkłada się i ulega przekształceniu w związki nieorganiczne, które ponownie stają się źródłem 
pożywienia dla tych organizmów. Następuje przyrost masy organicznej, a brak odpowiednich 
ilości tlenu potrzebnego do jej szybkiego rozkładu, prowadzą do odkładnia się tej masy na dnie. 
Wody wywołane nagromadzeniem się fitoplanktonu ma niekorzystny wpływ na pozostałe 
organizmy zamieszkujące zbiornik i prowadzące do ich śmierci. 
  

9) Renaturyzacja w korytach 
 
Renaturyzacja to kompleksowy zespół procedur, działań, przekształceń, zabiegów 

wykonawczych i pielęgnacyjnych oraz samoczynnych procesów przyrodniczych mających na 
celu przynajmniej częściowe przywrócenie rzece jej stanu naturalnego lub, gdy jest to 
nieosiągalne, stworzenie (w ramach istniejących ograniczeń) korzystnych dla fauny i flory 
warunków życia.   
 

a) etap realizacji 
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Przed przystąpieniem do renaturyzacji rzeki należy przeprowadzić monitoring, aby 
zobrazować stan przed regulacją. W trakcie tego monitoringu prowadzone są analizy 
geologiczno-geomorfologiczne cech starorzecza (morfogeneza i morfometria koryta i niecki, 
osady denne), jak i oceny właściwości fizykochemicznych środowiska wodnego (badania wód  
i osadów dennych). Oprócz tego przeprowadzone są szczegółowe badania stanu ekologicznego 
starorzeczy, obejmujące analizy mikrobiologiczne, makrolitów zanurzonych  
i pływających, planktonu, perifitonu zasiedlającego różnorodne podłoża, makrozoobentosu, 
ichtiofauny, a w strefie ekotonalnej struktury chrząszczy z grupy biegaczowatych. Uzyskane 
wyniki powinny pozwolić stworzyć modele matematyczne przedstawiające m.in. zależności 
między poszczególnymi elementami ekosystemu starorzeczy i zmian tych zależności wywołane 
napływem wody rzecznej, oddziaływanie zmian czynników środowiskowych na poszczególne 
elementy ekosystemu (biotop i biocenozę). [7, 32] 

Prace renaturyzacyjne poprzez zamulanie i zapiaszczanie wód prowadzą do zakwitu wody 
przez glony co przejawia się zaburzeniem równowagi ekologicznej. Etap realizacji renaturyzacji 
wpływa na liczebność fitoplanktonu. 

 
b) etap eksploatacji 

 
Istotnym znaczenie ma takie poprowadzenie renaturyzacji, aby zastosowane rozwiązania 

były zgodne z typem rzeki. Wprowadza się korektę przekroju podłużnego odtwarzając meandry, 
spadek i długość rzeki. Urozmaicenie przekroju poprzecznego tworzy kryjówki, żerowiska i 
tarliska, a jednocześnie bardziej stabilne warunki hydrauliczne, termiczne i chemiczne. Dodatek 
rumoszu mineralnego i drzewnego odtwarza bazę pokarmową i schronienie, a roślinność 
nadbrzeża ocienienie i ostoje. Istotnym działaniem jest również przywracanie łączności 
głównego nurtu rzeki ze środowiskami przyrzecznymi, takimi jak starorzecza, boczne odnogi, 
oczka wodne, swobodny dostęp do dopływów oraz na terasę zalewową. Preferuje się aby użyte 
środki techniczne inicjowały pojawienie się naturalnych procesów. Przykładem może być 
wykonanie deflektorów w uregulowanym korycie, wymuszających meandrujący charakter 
prądu wody.  

Ponadto poprawa warunków retencyjnych i erozyjnych wpływa pozytywnie na odcinek 
rzeki poniżej renaturyzacji poprzez dostarczanie rumowiska wleczonego, stabilizację 
hydrologiczną, poprawę jakości wody. 

Powyższe działania wpływają na skład i liczebność fitoplanktonu, w zależności jak szybko 
przepływa woda w rzece. Fitoplankton występuje jedynie w dolnym biegu rzeki, gdzie ruch 
wody jest wolniejszy, a podłoże drobnoziarniste bądź muliste. [32] 

 
 

Fitobentos (mulitimetryczny indeks okrzemkowy IO) 
 

Fitobentos – są to zbiorowiska fotoautotroficznych mikroorganizmów, występujących na 
dnie i w strefie przydennej wód płynących i stojących. W przypadku wód słodkich do 
fitobentosu zaliczyć można sinice, rośliny kwiatowe zakorzeniające się w miękkim dnie oraz 
rośliny niższe, głównie glony. Jest to flora denna, która może się rozwijać w płytkich, 
prześwietlonych miejscach wód, przez co ich występowanie ograniczone jest praktycznie 
wyłącznie do strefy brzegowej.  

Według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
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norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545), do klasyfikacji 
stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, w oparciu o 
fitobentos służą wyniki tzw. wskaźnika okrzemkowego IO (Multimetryczny indeks 
okrzemkowy). IO przyjmuje wartości od 0 do 1 (wraz ze wzrostem wartości z zera do jedności, 
jakość środowiska ulega poprawie).  

IO może być wykorzystany jako wskaźnik stanu ekologicznego następujących typów 
abiotycznych cieków: 1- 12, 14 – 20; 23 – 26. 

Fitobentos przemieszcza się w górę rzek na kilka sposobów. Są to:  
• bierny transport na powierzchni wody (np. z wiatrem), 
• bierny transport poprzez inne organizmy (ryby, ptaki, bezkręgowce) na zewnątrz 

ich lub w przewodach pokarmowych, 
• transport w atmosferze (aerozol). 

Powyższe sposoby mają duże znaczenie  przy analizie wpływu poszczególnych presji 
punktowych na ten biologiczny element jakości wód. [1,2] 
 W obszarze RZGW nie występuje wskaźnik okrzemkowy IO dla typu cieku 20, 24 i 25.  

 
Analiza wpływu presji punktowych na Fitobentos (mulitimetryczny indeks okrzemkowy IO) 
 

1) Budowle poprzeczne na ciekach (stopnie, zastawki, jazy, zapory) 
 

a) etap realizacji  

W fazie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi negatywne oddziaływanie na skład i liczebność 
fitobentosu, wywołane prowadzeniem prac budowlanych. Polegać będzie ono  na zniszczeniu 
siedlisk przybrzeżnych. Oddziaływanie to ograniczone będzie do miejsca prowadzonych prac i 
nie doprowadzi do stałego upośledzenia funkcjonowania ekosystemów wodnych. Przewiduje się 
zanik negatywnych oddziaływań po około 2 latach eksploatacji. [3] 

b) etap eksploatacji  

Budowle poprzeczne na ciekach wpływają na przerwanie ich ciągłości morfologicznej. 
Fitobentos jest elementem biotycznym, praktycznie niezależnym od występowania budowli 
poprzecznych na rzece, tylko od jakości elementów fizycznych i chemicznych wody.  
Warunki przemieszczania się fitobentosu w rzece  o zachowanej ciągłości morfologicznej  są 
oczywiście korzystniejsze niż w rzekach przegrodzonych, ale brak przeszkód nie warunkuje ich 
bytowania a także odgrywa mniejszą rolę niż inne czynniki abiotyczne. Dla elementów 
biologicznych bardzo ważnym czynnikiem jest jakość składników chemicznych wody, 
szczególnie substancji niebezpiecznych, które mogą powodować eliminację żyjących w rzekach 
organizmów bez względu na wykonywanie budowli poprzecznych.   
Budowle poprzeczne na ciekach nie mają zatem bezpośredniego wpływu na skład i liczebność 
fitobentosu w rzekach. We wszystkich rzekach, w których są odpowiednie warunki abiotyczne 
zbiorowiska fitobentosu rozwijają się prawidłowo, bez względu na ciągłość morfologiczną cieku. 
Ciągłość morfologiczna rzeki może mieć ma na ten element tylko nieznaczny, pośredni  i 
miejscowy wpływ, wynikający ze zmiany charakteru substratu dna. [2] 
 

2) Regulacje/utrzymanie cieku – budowle na brzegach cieku 
3) Regulacje/utrzymanie cieku – budowle w dnie cieku  
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4) Regulacje/utrzymanie cieku – zmiana przekroju podłużnego koryta cieku, 
umocnienia, budowa nowych kanałów.  

5) Konserwacje koryta (prace odmuleniowe, wycinka roślinności z brzegów i koryta) 
 

W/w presje hydromorfologiczne, będą oddziaływały na fitobentos w ten sam sposób, 
zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, dlatego też zostały opisane łącznie.  
 

• Beton i kamień płaski 
 

a) etap realizacji 

W fazie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi negatywne oddziaływanie na skład i liczebność 
fitobentosu, wywołane prowadzeniem prac budowlanych. Polegać będzie ono  na zniszczeniu 
siedlisk przybrzeżnych i strefy przydennej. Oddziaływanie to ograniczone będzie do miejsca 
prowadzonych prac. 

b) etap eksploatacji 

Fitobentos jest elementem biotycznym zależnym jakości elementów fizycznych i 
chemicznych wody, ale także od substratu dna oraz struktury dna i brzegów [2].   

Wszelkie wykonane prace regulacyjne i utrzymaniowe, których ingerencja będzie odbywała 
się bezpośrednio w korycie cieku, będzie miała wpływ na skład i liczebność fitobentosu. 
Wielkość wpływu zależna będzie od materiału z którego wykonane będą budowle. 
Wykonywanie budowli z betonu lub kamienia płaskiego, wpłynie negatywnie na skład i 
liczebność fitobentosu. Na podłożu płaskim wykonanym z kamienia lub betonu brak jest 
dogodnych miejsc do osadzania się. Brak jest miejsc o naturalnie wolniejszym przepływie prądu, 
kamieni, za którymi  tworzą się korzystne warunki do rozwoju fitobentosu. [35] 

 
• Kamień łamany, kruszyw,  faszyna 

 
a) etap realizacji 

W fazie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi negatywne oddziaływanie na skład i liczebność 
fitobentosu, wywołane prowadzeniem prac budowlanych. Polegać będzie ono  na zniszczeniu 
siedlisk przybrzeżnych i strefy przydennej. Oddziaływanie to ograniczone będzie do miejsca 
prowadzonych prac. 

b) etap eksploatacji 

Fitobentos jest elementem biotycznym zależnym jakości elementów fizycznych i 
chemicznych wody, ale także od substratu dna oraz struktury dna i brzegów [2].   

Wszelkie wykonane prace regulacyjne i utrzymaniowe, których ingerencja będzie odbywała 
się bezpośrednio w korycie cieku, będzie miała wpływ na skład i liczebność fitobentosu. 
Wielkość wpływu zależna będzie od materiału z którego wykonane będą budowle. 
Wykonywanie budowli z kamienia łamanego, kruszyw czy faszyny, wpłynie negatywnie na 
fitobentos w mniejszym stopniu niż budowle z betonu i kamienia płaskiego. Na podłożu 
wykonanym z kamienia łamanego lub kruszyw, występują dogodne miejsca do osadzania się. 
Wokół kamieni leżących w korycie cieku tworzą się miejsca o wodzie względnie spokojnej. 
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Stwarza to korzystne warunki do rozwoju fitobentosu [35]. Również budowle na brzegach cieku 
wykonane z faszyny nie będą negatywnie oddziaływać na siedliska fitobentosu.  

Zniszczone w fazie realizacji budowli siedliska, przy zastosowaniu odpowiednich 
materiałów  wykonywanych budowli, będą miały dogodne warunki do odtworzenia się.  

 

6) Budowa wałów przeciwpowodziowych 

a) etap realizacji 

Budowa wałów przeciwpowodziowych w dolinach rzek powoduje m.in. zmniejszenie 
retencji wodnej w dolinie rzeki, zmiany warunków siedliskowych na międzywalu, m. in. na 
skutek wzrostu głębokości oraz prędkości przepływu wód wezbraniowych, zanikanie zależnych 
od rzeki siedlisk przyrodniczych na zawalu, pogorszenie stanu doliny rzecznej jako korytarza 
ekologicznego (zawężenie strefy zalewowej z typowymi dla niej siedliskami do obszaru 
międzywala). Oddziaływanie to wpływa na skład i liczebność fitobentosu poprzez krótkotrwale 
pogorszenie stanu na odcinku umacniania brzegów poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska. 

 
b) etap eksploatacji  

W wyniku obwałowania dolin rzecznych ulega zmniejszeniu ich retencja, a przyspieszony 
przepływ wody powoduje niszczenie roślinności oraz zatapianie zwierząt. W odniesieniu do 
składu i liczebności fitobentosu, eksploatacja wałów przeciwpowodziowych nie ma na nie 
wpływu. Fitobentos zniszczony w strefie przybrzeżnej na odcinkach umacniania brzegów 
szybko się zregeneruje (odtworzy). [10,30] 
 

7) Pobór wody 
 

a) etap realizacji 

Na etapie realizacji pobór z wód powierzchniowych nie wpływa na skład i liczebność 
fitobentosu. 

 
b) etap eksploatacji 

Urządzenia służące do poboru wody umiejscowione są w pobliżu budowli piętrzącej. W 
przypadku małych ujęć wykonuje się niewielkie budowle regulacyjne, wtedy takie ujęcie ma 
postać rurociągu wpuszczonego do cieku, który na końcu ma specjalny kosz ssący połączony z 
agregatem pompowym. Jego położenie musi być takie, aby nie dochodziło do zamuleń i 
mechanicznych uszkodzeń.  [34] 

Pobór wody związany ze stworzeniem zbiornika zaporowego nie wpływa na skład i 
liczebność fitobentosu.  

 
8) Odprowadzanie ścieków  

 
a) etap realizacji 
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W trakcie wykonania kolektorów spustowych oczyszczalni może dochodzić do zmian składu 
ilościowego i gatunkowego zespołu ryb. Dotyczy to miejsca wykonywania prac oraz odcinka 
rzeki poniżej. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na omawiane elementy biologiczne 
takie jak fitobentos. 
 

b) etap eksploatacji 
 
Eksploatacja oczyszczalni ścieków wywiera silny wpływ na występowanie i rozwój glonów 

(okrzemek), ponieważ pod wpływem ścieków naturalne zespoły glonów ulegają całkowitej 
przebudowie lub zniszczeniu. Spowodowane jest to masowym rozwojem fitoplanktonu na 
powierzchni wody, który zmniejsza przezroczystość wody. Wyczerpanie zasobów tlenu w 
warstwie przydennej i w osadach dennych prowadzi do zaniku fauny głębinowej, w tym także 
gatunków reliktowych. [35] 

 
9) Renaturyzacja w korytach 
 

a) etap realizacji 
 

Prace renaturyzacyjne przez zamulanie i zapiaszczanie wód prowadzą do zakwitu wody 
przez glony co przejawia się zaburzeniem równowagi ekologicznej.  Etap realizacji renaturyzacji 
wpływa na skład oraz liczebność fitobentosu. 

 
b) etap eksploatacji 

 
Istotnym znaczeniem jest poprowadzenie renaturyzacji tak, aby zastosowane rozwiązania 

były zgodne z typem rzeki. Wprowadza się korektę przekroju podłużnego odtwarzając meandry, 
spadek i długość rzeki. Urozmaicenie przekroju poprzecznego tworzy kryjówki, żerowiska i 
tarliska, a jednocześnie bardziej stabilne warunki hydrauliczne, termiczne i chemiczne. Dodatek 
rumoszu mineralnego i drzewnego odtwarza bazę pokarmową i schronienie, a roślinność 
nadbrzeża ocienienie i ostoje. Istotnym działaniem jest również przywracanie łączności 
głównego nurtu rzeki ze środowiskami przyrzecznymi, takimi jak starorzecza, boczne odnogi, 
oczka wodne, swobodny dostęp do dopływów oraz na terasę zalewową. Preferuje się aby użyte 
środki techniczne inicjowały pojawienie się naturalnych procesów. Przykładem może być 
wykonanie deflektorów w uregulowanym korycie, wymuszających meandrujący charakter 
prądu wody.  

Działania renaturyzacyjne poprawiają warunki retencyjne i erozyjne, co wpływa pozytywnie 
na odcinek rzeki poniżej renaturyzacji poprzez dostarczanie rumowiska wleczonego, stabilizację 
hydrologiczną, poprawę jakości wody. 

Powyższe działania wpływają na skład i liczebność fitobentosu w zależności jak szybko 
przepływa woda w rzece. Fitobentos występuje zarówno w górnym biegu rzeki, gdzie prąd wody 
jest szybki, warunki tlenowe są dobre, a podłoże jest skaliste oraz kamieniste, jak i w dolnym 
biegu rzeki, gdzie ruch wody jest wolniejszy, a podłoże drobnoziarniste bądź muliste. W rzekach 
przejawiających się szybkim prądem wody osadzają się nie tylko glony skorupiaste 
przyrastające do podłoża, ale także jednokomórkowe, luźno pełzające okrzemki i niektóre 
zielenice. Niektóre gatunki okrzemek wytwarzają galaretowate styliki, którymi przyczepiają się 
do podłoża. Przepływ prądu po kamienistym dnie reguluje osiedlanie się glonów. Najsilniejszy 
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rozwój plech glonów skorupiastych i okrzemek ma miejsce na doprądowej i odprądowej stronie 
kamieni. [32] 
 

 Makrofity (Makrofitowy Indeks rzeczny MIR)  
 

Makrofity to grupa wodnych roślin, o rozmiarach co najmniej kilku mm, zakorzenionych w 
podłożu, związanych z wodami powierzchniowymi śródlądowymi. Podstawowe znaczenie mają 
tu rośliny wodno – błotne, podwodne zakorzenione, podwodne zarodnikowe i plustonowe. Do 
makrofitów zaliczane są rośliny kwiatowe, paprotniki, mszaki oraz ramienice Charophyceae – 
specyficzna klasa glonów wyższych z gromady zielenic Chlorophyta.  

Według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545), do klasyfikacji 
stanu/potencjału ekologicznego JCWP, służy obecnie Makrofitowy indeks rzeczny (MIR). 
 Stan ekologiczny cieków w Polsce oceniany jest na podstawie Makrofitowej Metody 
Oceny Rzek (MMOR), opartej na identyfikacji składu gatunkowego (jakościowego i ilościowego) 
makrofitów, które występują w środowisku wodnym badanego odcinka cieku. Metoda ta 
pozwala na przybliżone określenie stopnia degradacji rzek, przede wszystkim poziomu 
zanieczyszczeń troficznych, stan zakwaszania, obecność metali ciężkich lub zmian parametrów 
hydromorfologicznych cieków. 

MIR może być wykorzystany jako wskaźnik stanu ekologicznego następujących typów 
abiotycznych cieków: 1 – 26. 

Makrofity przemieszczają się w górę rzeki poprzez przenoszone przy pomocy rożnych 
mechanizmów nasiona lub części wegetatywne. [1,2] 
 
Analiza wpływu presji punktowych na makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR) 
 

1) Budowle poprzeczne na ciekach (stopnie, zastawki, jazy, zapory) 
 

a) etap realizacji  

W fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi oddziaływanie negatywne na skład i liczebność 
makrofitów, wywołane prowadzeniem prac budowlanych. Polegać będzie ono  na zniszczeniu 
siedlisk przybrzeżnych i roślin porastających dno rzeki. Oddziaływanie to ograniczone będzie do 
miejsca prowadzonych prac i nie doprowadzi do stałego upośledzenia funkcjonowania 
ekosystemów wodnych. Przewiduje się zanik negatywnych oddziaływań po około 2 latach 
eksploatacji. [3] 

b) etap eksploatacji 

Budowle poprzeczne na ciekach wpływają na przerwanie ich ciągłości morfologicznej. 
Makrofity są elementem biotycznym, praktycznie niezależnym od występowania budowli 
poprzecznych na rzece, tylko od jakości elementów fizycznych i chemicznych wody.  
Warunki przemieszczania się makrofitów w rzece  o zachowanej ciągłości morfologicznej  są 
oczywiście korzystniejsze niż w rzekach przegrodzonych, ale brak przeszkód nie warunkuje ich 
bytowania a także odgrywa mniejszą rolę niż inne czynniki abiotyczne. Dla elementów 
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biologicznych bardzo ważnym czynnikiem jest jakość składników chemicznych wody, 
szczególnie substancji niebezpiecznych, które mogą powodować eliminację żyjących w rzekach 
organizmów bez względu na wykonywanie budowli poprzecznych.   

Budowle poprzeczne na ciekach nie mają zatem bezpośredniego wpływu na skład i 
liczebność makrofitów w rzekach. We wszystkich rzekach, w których są odpowiednie warunki 
abiotyczne zbiorowiska makrofitów rozwijają się prawidłowo, bez względu na ciągłość 
morfologiczną cieku. Ciągłość morfologiczna rzeki może mieć ma na ten element tylko 
nieznaczny, pośredni i miejscowy wpływ, wynikający ze zmiany charakteru substratu dna. 
Makrofity mają jednocześnie różnorodne możliwości dyspersji nasion i części wegetatywnych i 
bez trudu zasiedlają stanowiska powyżej przeszkód (przy odpowiednich warunkach 
siedliskowych). [2] 

 
2) Regulacje/utrzymanie cieku – budowle na brzegach cieku 
3) Regulacje/utrzymanie cieku – budowle w dnie cieku  
4) Regulacje/utrzymanie cieku – zmiana przekroju podłużnego koryta cieku, 

umocnienia, budowa nowych kanałów.  
5) Konserwacje koryta (prace odmuleniowe, wycinka roślinności z brzegów i koryta) 

 
W/w presje hydromorfologiczne, będą oddziaływały na makrofity w ten sam sposób, 

zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, dlatego też zostały opisane łącznie.  
 
• Beton i kamień płaski 

 
a) etap realizacji 

W fazie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi oddziaływanie negatywne na skład i liczebność 
makrofitów, wywołane prowadzeniem prac budowlanych. Polegać będzie ono  na zniszczeniu 
siedlisk przybrzeżnych i roślin porastających dno rzeki. Oddziaływanie to ograniczone będzie do 
miejsca prowadzonych prac [3]. 

b) etap eksploatacji 

Makrofity są elementem biotycznym zależnym od jakości elementów fizycznych i 
chemicznych wody, ale także od substratu dna oraz struktury dna i brzegów, zróżnicowania 
głębokości i koryta rzeki. [2] 
 Wszelkie wykonane prace regulacyjne i utrzymaniowe, których ingerencja będzie odbywała się 
bezpośrednio w korycie cieku, będzie miała wpływ na skład i liczebność makrofitów. 
Wykonywanie budowli z betonu lub kamienia płaskiego, powoduje brak zróżnicowania 
struktury dna i brzegów, co wpływa negatywnie na skład i liczebność makrofitów. Na podłożu 
płaskim wykonanym z kamienia lub betonu brak jest dogodnych miejsc do rozwoju makrofitów. 
[35] 

 
• Kamień łamany, kruszyw,  faszyna 

 
a) etap realizacji 

W fazie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi oddziaływanie negatywne na skład i liczebność 
makrofitów, wywołane prowadzeniem prac budowlanych. Polegać będzie ono na zniszczeniu 
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siedlisk przybrzeżnych i roślin porastających dno rzeki. Oddziaływanie to ograniczone będzie do 
miejsca prowadzonych prac i nie doprowadzi do stałego upośledzenia funkcjonowania 
ekosystemów wodnych. Przewiduje się zanik negatywnych oddziaływań po około 2 latach 
eksploatacji. [3] 

b) etap eksploatacji 

Makrofity są elementem biotycznym zależnym od jakości elementów fizycznych i 
chemicznych wody, ale także od substratu dna oraz struktury dna i brzegów, zróżnicowania 
głębokości i koryta rzeki. [2] 

Wszelkie wykonane prace regulacyjne i utrzymaniowe, których ingerencja będzie odbywała 
się bezpośrednio w korycie cieku, będzie miała wpływ na skład i liczebność makrofitów. 
Wielkość wpływu zależna jest od materiału z którego wykonane są budowle. Wykonywanie 
budowli z kamienia łamanego, kruszyw czy faszyny, wpłynie negatywnie na makrofity w 
mniejszym stopniu niż budowle z betonu i kamienia płaskiego. Podłoże wykonane z kamienia 
łamanego lub kruszyw, jest bardziej zróżnicowane, przez co występują na nim dogodne miejsca 
do osadzania się. Stwarza to się korzystne warunki do rozwoju makrofitów [35]. Również 
budowle na brzegach cieku wykonane z faszyny nie ograniczają rozwoju siedlisk makrofitów.  

Zniszczone w fazie realizacji budowli siedliska, przy zastosowaniu odpowiednich 
materiałów  wykonywanych budowli, będą miały dogodne warunki do odtworzenia się.  
 
  

6) Budowa wałów przeciwpowodziowych 

a) etap realizacji 

Budowa wałów przeciwpowodziowych w dolinach rzek powoduje m.in. zmniejszenie 
retencji wodnej w dolinie rzeki, zmiany warunków siedliskowych na międzywalu, m. in. na 
skutek wzrostu głębokości oraz prędkości przepływu wód wezbraniowych, zanikanie zależnych 
od rzeki siedlisk przyrodniczych na zawalu, pogorszenie stanu doliny rzecznej jako korytarza 
ekologicznego (zawężenie strefy zalewowej z typowymi dla niej siedliskami do obszaru 
międzywala). Budowa wałów przeciwpowodziowych wpływa na skład i liczebność makrofitów 
poprzez krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinku umacniania brzegów z powodu 
mechanicznego zniszczenia siedliska. 

 
b) etap eksploatacji  

W wyniku obwałowania dolin rzecznych ulega zmniejszeniu ich retencja, a przyspieszony 
przepływ wody powoduje niszczenie roślinności oraz zatapianie zwierząt. W odniesieniu do 
składu i liczebności makrofitów, eksploatacja wałów przeciwpowodziowych nie ma na nie 
wpływu. Makrofity zniszczone w strefie przybrzeżnej na odcinkach umacniania brzegów szybko 
się odtworzą. [10,30]. 
 

7) Pobór wody 

a) etap realizacji 
 

Na etapie realizacji pobór z wód powierzchniowych nie wpływa na skład i liczebność 
fitoplanktonu. 
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b) etap eksploatacji 

 
Urządzenia służące do poboru wody umiejscowione są w pobliżu budowli piętrzącej. W 

przypadku małych ujęć wykonuje się niewielkie budowle regulacyjne, wtedy takie ujęcie ma 
postać rurociągu wpuszczonego do cieku, który na końcu ma specjalny kosz ssący połączony z 
agregatem pompowym. Jego położenie musi być takie, aby nie dochodziło do zamuleń i 
mechanicznych uszkodzeń.  [34] 

Pobór wody związany jest ze stworzeniem zbiornika zaporowego jednak nie wpływa na 
skład i liczebność makrofitów.  

8) Odprowadzanie ścieków  
 

a) etap realizacji 
 

W trakcie wykonania kolektorów spustowych oczyszczalni może dochodzić do zmian składu 
ilościowego i gatunkowego zespołu ryb. Dotyczy to miejsca wykonywania prac oraz odcinka 
rzeki poniżej. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na skład i liczebność makrofitów. 
 

b) etap eksploatacji 
 

Eksploatacja oczyszczalni poprzez odprowadzanie ścieków wpływa na skład i liczebność 
makrofitów, ponieważ znaczna ilość fosforu w ściekach oczyszczonych sprzyja rozwojowi 
fitoplanktonu na powierzchni wody. Fitoplankton natomiast zmniejsza przezroczystość wody. 
Woda staje się mętna, co powoduje zmniejszenie się liczby makrofitów w rzece. 

 
9) Renaturyzacja w korytach 
 
a) etap realizacji 

 
Przed przystąpieniem do renaturyzacji rzeki należy przeprowadzić monitoring, aby 

zobrazować stan przed regulacją. W trakcie tego monitoringu prowadzone są analizy 
geologiczno-geomorfologiczne cech starorzecza (morfogeneza i morfometria koryta i niecki, 
osady denne), jak i oceny właściwości fizykochemicznych środowiska wodnego (badania wód  
i osadów dennych). Oprócz tego przeprowadzone są szczegółowe badania stanu ekologicznego 
starorzeczy, obejmujące analizy mikrobiologiczne, makrolitów zanurzonych  
i pływających, planktonu, perifitonu zasiedlającego różnorodne podłoża, makrozoobentosu, 
ichtiofauny, a w strefie ekotonalnej struktury chrząszczy z grupy biegaczowatych. Uzyskane 
wyniki powinny pozwolić stworzyć modele matematyczne przedstawiające m.in. zależności 
między poszczególnymi elementami ekosystemu starorzeczy i zmian tych zależności wywołane 
napływem wody rzecznej, oddziaływanie zmian czynników środowiskowych na poszczególne 
elementy ekosystemu (biotop i biocenozę). [7, 32] 

Prace renaturyzacyjne poprzez zamulanie i zapiaszczanie wód prowadzą do zakwitu wody 
przez glony co przejawia się zaburzeniem równowagi ekologicznej.  

Etap realizacji renaturyzacji wpływa na skład i liczebność makrofitów, ponieważ proces 
renaturyzacji rzeki rozpoczyna się od zadbania o czystość wody płynącej rzeką, jest to warunek 
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niezbędny przy odtworzeniu bogactwa życia biologicznego. Kolejnym etapem jest przywrócenie 
naturalnego charakteru brzegom, skarpom, terenom zalewowym oraz zróżnicowanie struktur 
rzecznych, wprowadzenie roślinności oraz stabilizacja warunków wilgotnościowych.  

 
b) etap eksploatacji 

 
Istotnym znaczeniem takie poprowadzenie renaturyzacji, aby zastosowane rozwiązania były 

zgodne z typem rzeki. Wprowadza się korektę przekroju podłużnego odtwarzając meandry, 
spadek i długość rzeki. Urozmaicenie przekroju poprzecznego tworzy kryjówki, żerowiska i 
tarliska, a jednocześnie bardziej stabilne warunki hydrauliczne, termiczne i chemiczne. Dodatek 
rumoszu mineralnego i drzewnego odtwarza bazę pokarmową i schronienie, a roślinność 
nadbrzeża ocienienie i ostoje. Istotnym działaniem jest również przywracanie łączności 
głównego nurtu rzeki ze środowiskami przyrzecznymi, takimi jak starorzecza, boczne odnogi, 
oczka wodne, swobodny dostęp do dopływów oraz na terasę zalewową. Preferuje się aby użyte 
środki techniczne inicjowały pojawienie się naturalnych procesów. Przykładem może być 
wykonanie deflektorów w uregulowanym korycie, wymuszających meandrujący charakter 
prądu wody.  

Poprawa warunków retencyjnych i erozyjnych wpływa pozytywnie na odcinek rzeki poniżej 
renaturyzacji poprzez dostarczanie rumowiska wleczonego, stabilizację hydrologiczną, poprawę 
jakości wody. 

Rejonem makrofitów są rzeki nizinne o słabym prądzie, mulistym albo piaszczysto – 
mulistym podłożu, w wodzie ciepłej. W rejonie tym są zwykle dobrze rozwinięte zespoły roślin 
brzegowych. Makrofity stanowią również podłoże dla osadzania się mikrofitów. Powierzchnia 
roślin wyższych znacznie zwiększa dno rzeki jako podłoże dla mikrofitów. 

Roślinność rozwijająca się w korytach rzecznych znacznie hamuje przepływ wody. Większość 
polskich rzek nizinnych zarasta bardzo silnie. Zarastanie rzek przez roślinność denną i 
pływającą następuje na początku kwietnia, największą masę osiągają rośliny w czerwcu oraz 
lipcu, później następuje powolne cofanie się ekspansji roślin, która trwa do listopada. 

Ochroną przed nadmiernym zarastaniem rzek może być w praktyce jedynie podwyższenie 
poziomu wody i zwiększenie szybkości przepływu. 

 
 

3. Wpływ presji punktowych na makrobezkręgowce bentosowe 
 

Makrofauna bezkręgowa cieków 

 Denna (czyli bentosowa lub, niekiedy, bentoniczna) makrofauna bezkręgowa cieków, 
określana często jako makrobentos lub, co jest kalką językową, makrobezkręgowce (ang. 
macroinvertebrates) to „nie-taksonomiczna”, niezwykle pojemna kategoria organizmów. 
Kryterium zaliczenia do tej grupy  (macro) jest wielkość, różnie zresztą przyjmowana – powyżej 
2 lub powyżej 4 mm; rozpoznawalność „gołym okiem” lub, w praktyce najczęściej, 
zatrzymywanie się na standardowym sicie bentosowym o wielkości otworów 0,4 mm.  Jednak 
wyróżnienie takiej grupy ma sens szerszy niż tylko techniczny (użytkowy), gdyż liczne taksony 
w całości zaliczane są do tej kategorii wielkościowej, w przeciwieństwie do innych, w całości z 
kolei mieszczących się w grupie bezkręgowców o mniejszych rozmiarach, tzw. mejofaunie 
(mezofaunie). Ze względu na przyjęte przez Zamawiających określenie w dalszej części 
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opracowania będę używał powszechnie stosowanego w systemach oceny jakości wód, 
aczkolwiek niezbyt szczęśliwego terminu „makrobezkręgowce bentosowe”. 

 Pod względem ekologicznym organizmy te dzielimy na inbentos żyjący w osadach 
dennych, oraz epibentos, zasiedlający powierzchnie dna i różne obiekty wzniesione nad dnem – 
w tym przypadku często mówimy, odpowiednio, o makrofaunie naroślinnej i makrofaunie 
nakamiennej. Jednak wiele gatunków żyje nie tylko zarówno na kamieniach jak i na roślinach, 
ale i w osadach dennych, stad podział taki jest dość nieostry. Bardziej istotny jest podział na 
organizmy reofilne (lub prądolubne, określane jako tzw. „fauna potokowa”), typowe dla wód 
szybko płynących, zwykle tleno- i czystolubne, oraz na organizmy stagnofilne, charakterystyczne 
dla wód stojących – litoralu jezior czy zbiorników typu stawowego. Gatunki reofilne spotykamy 
w ciekach górskich i podgórskich oraz w bystrzach niewielkich rzek nizinnych. Z kolei w 
środkowym i dolnym biegu dużych rzek nizinnych piaszczyste lub ilaste dno w środkowej strefie 
cieku może być niekiedy praktycznie pozbawione zwierząt, które gromadzą się (właśnie formy 
reofilne) w tej strefie na swoistych „wyspach” środowiskowych – pojedynczych głazach czy 
zatopionych pniach drzew. Z kolei zwierzęta stagnofilne spotykamy dopiero w niewielkich 
ciekach nizinnych, albo w ich części źródliskowej, albo niżej, w plosach, gdzie przy małej 
prędkości przepływu i osadzaniu się na dnie osadów, powstają biocenozy denne zbliżone do 
występujących w stawach lub litoralu jezior. W środkowym i dolnym biegu dużych rzek 
nizinnych organizmy stagnofilne gromadzą się w  zatokach, martwych ramionach rzek czy w 
zbiornikach wodnych tarasu zalewowego – starorzeczach (które są zbiornikami typu 
stawowego/stawami naturalnymi), gdzie zarówno roślinność, jak świat zwierzęcy są już w 
praktyce identyczne z występującymi w stawach i w strefie przybrzeżnej jezior.    

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nawet organizmy „prądolubne”, którym stały 
przepływ wody jest niezbędny ze względu na ich wysokie wymagania tlenowe lub filtracyjny 
sposób odżywiania się, przeważnie starannie unikają narażenia się na bezpośrednie 
oddziaływanie sił płynącej wody. Mają one cały szereg przystosowań anatomicznych i 
behawioralnych, pozwalających uniknąć im niekontrolowanego porwania przez wodę. Istotnym 
w analizie wpływu różnych materiałów na możliwość występowanie na nich tych zwierząt jest 
tendencja do ukrywania się aktywnych ruchowo makrobezkręgowców w ciągu dnia pod 
powierzchnią różnych obiektów na dnie (kamieni, kłód drzew), co wynika także z ich 
światłofobności i unikania drapieżników posługujących się wzrokiem, lub przyczepianie się, 
przy pomocy przyssawek lub/i substancji klejących, do trwałych powierzchni. Istotne dla oceny 
różnych działań technicznych w ciekach jest i to, że wśród makrobezkręgowców bentosowych 
mamy taksony, których przedstawiciele spędzają cały swój cykl życiowy w środowisku wodnym, 
jak np. wirki, pijawki, skorupiaki, mięczaki, pluskwiaki różnoskrzydłe czy część chrząszczy, oraz 
takie, które spędzają w wodzie tylko okres larwalny (większość grup owadów). Ich stadia 
dorosłe (imagines) żyją w środowisku lądowym. Oznacza to z jednej strony, że w każdym 
kolejnym sezonie muszą (co jest ważne w rekolonizowaniu zniszczonego, lub kolonizowaniu 
nowego środowiska) zasiedlać wody od nowa, z drugiej zaś, często zupełnie nie branej pod 
uwagę, że o ich występowaniu w wodach decydują nie tylko warunki panujące w nich, ale i w 
otoczeniu lądowym (głównie obecność i charakter roślinności).  

Zjawiskiem niezwykle istotnym w ciekach, odnoszącym się do makrobezkręgowców 
bentosowych jest tzw. dryf. Zwierzęta te nocą przenoszą się na powierzchnie obiektów leżących 
na dnie i, aktywnie lub biernie, dostają się do toni wodnej. Są one następnie  przenoszone, nieraz 
na znaczne odległości – zjawisko to, poza dostarczaniem pokarmu niektórym gatunkom ryb, jest 
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szczególnie istotne w rekolonizacji zniszczonych odcinków dna cieków. W badaniach mających 
na celu określenie jakości wód płynących przyjmuje się, że okres sześciu tygodni jest 
wystarczający, aby zespoły makrobezkręgowców dennych zniszczone np. w wyniku silnego 
wezbrania zostały odbudowane wskutek naniesienia zwierząt z górnych odcinków cieku. 
Wymaga to oczywiście zachowania ekologicznej ciągłości rzeki. W skład fauny dryfującej 
(unoszonej) wchodzą bardzo różne organizmy, głównie owady i ich larwy. Jedyne organizmy, 
które nie pojawiają się wśród fauny unoszonej to, ze względu na znaczny ciężar, małże, ślimaki 
oraz larwy tych gatunków chruścików, Trichoptera, które budują domki z kamyków.   

 Występowanie makrobezkręgowców bentosowych w ciekach – ich skład gatunkowy, 
liczebność, biomasa czy struktura dominacji zależą w głównej mierze od warunków 
środowiskowych, z których decydujące znaczenie ma prędkość przepływu. Oddziałuje ona na 
zwierzęta zarówno bezpośrednio (mechanicznie), jak i pośrednio, dostarczając np. tlen, 
pożywienie, a także kształtuje zasiedlane przez nie środowisko denne (strukturę 
granulometryczną osadów, rodzaj i ilość obiektów na dnie, deponowanie lub, na odwrót, 
wypłukiwanie i wynoszenie detrytusu allochtonicznego). Z kolei charakter otaczającego 
środowiska lądowego ma też dość  istotne znaczenie dla kształtowania warunków 
środowiskowych zwłaszcza niewielkich cieków – obecność drzew wzdłuż brzegów ogranicza 
latem maksymalne temperatury dzienne. Jest to istotne, bo wzrost temperatury wody powoduje 
z jednej strony wzrost tempa metabolizmu i zapotrzebowania na tlen u zwierząt 
zmiennocieplnych, z drugiej – spadek rozpuszczalności tlenu w wodzie. Leżące na dnie pnie i 
gałęzie stanowią, zwłaszcza w rzekach nizinnych, przy braku dna kamienistego, istotne podłoże 
dla wielu grup makrobezkręgowców bentosowych. Roślinność na brzegach stanowi też siedlisko 
dla stadiów dorosłych (imagines) wielu owadów oraz filtr biologiczny, ograniczający dopływ 
zanieczyszczeń obszarowych, zwłaszcza z obszarów użytkowanych rolniczo. Jeśli chodzi o 
zależności biotyczne pomiędzy organizmami wód płynących, to w pewnym stopniu rozpoznane 
są te typu bottom-up, czyli w tym przypadku dotyczące zależności makrobezkręgowców 
bentosowych od organizmów, służących im za pożywienie.  Chociaż większość 
makrobezkręgowców odżywia się detrytusem allochtonicznym (są wg podziału na tzw. 
funkcjonalne grupy troficzne rozdrabniaczami, zbieraczami lub filtratorami), to są wśród nich 
także drapieżniki oraz, odżywiający się peryfitonem , tzw. skrobacze (np. niektóre gatunki 
ślimaków, jętek czy chruścikow). Zaznaczyć w tym momencie należy, że makrofity nie są, 
przynajmniej w stanie żywym, pokarmem makrobezkręgowców, ale służą wielu z nich tylko jako 
podłoże. Natomiast bardzo mało, zwłaszcza w porównaniu ze środowiskiem pelagialu 
jeziornego, wiadomo o odziaływaniach typu top-down w ciekach, czyli o wpływie drapieżników, 
tu głównie ryb, na zespoły makrobezkręgowców bentosowych. Trzeba w każdym razie mieć na 
uwadze, że wszelkie działania człowieka, wpływające na ichtiofaunę mogą, pośrednio, wpływać 
też na makrobezkręgowce denne, zwłaszcza że w oddziaływaniach typu top-down niewielka 
zmiana w zespole drapieżników może skutkować dużą zmianą w zespole ich ofiar. 

 Znaczenie makrobezkregowców bentosowych w ciekach jest niezwykle istotne. Jest to 
grupa złożona z ogromnej liczby gatunków, występujących nieraz masowo, co przy dużych 
rozmiarach przekłada się też na ich znaczną biomasę. Stanowią one ważny pokarm ryb, 
odgrywają też, jako organizmy heterotroficzne, istotną rolę w procesie samooczyszczania się 
wód. Wreszcie ich cechy – obfitość występowania oraz zróżnicowanie taksonomiczne i co do 
wymagań środowiskowych, duże rozmiary i znaczna długość życia, wreszcie mała ruchliwość i 
względna łatwość oznaczania sprawiają, że stanowią one istotny, niekiedy najważniejszy lub 
nawet jedyny wskaźnik jakości wód w większości systemów ich oceny.    
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Badania nad wpływem warunków środowiskowych na makrobezkręgowce denne zwykle 
prowadzone są na ciekach naturalnych lub tylko nieco przekształconych (i zwykle niewielkich), 
pomijając wpływ dużych przedsięwzięć technicznych – takie badania prowadzone są głównie w 
odniesieniu do ryb i ptaków, rzadziej płazów i ssaków oraz w stosunku do rzecznych i 
przyrzecznych zespołów roślinnych. Toteż ocena wpływu różnych przedsięwzięć technicznych 
ma makrobezkręgowce bentosowe opierać się musi głównie na znajomości biologii i wymagań 
środowiskowych poszczególnych ich grup. 

Przegląd grup taksonomicznych, wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Spośród wymienionych dwudziestu jeden grup makrobezkręgowców bentosowych o 
różnej randze taksonomicznej (od typu do rzędu), część z nich to grupy marginalne, występujące 
w ogóle nielicznie w wodach śródlądowych lub związane z wodami stojącymi, a w ciekach – z 
plosami, zatokami, martwymi ramionami lub wręcz zbiornikami tarasu zalewowego 
(starorzeczami), lub też nawet praktycznie nie występujące w rzekach. Z drugiej strony niektóre 
z pośród wymienionych taksonów obejmują grupy różniące się wyraźnie biologią, trybem życia i 
wymaganiami środowiskowymi, stąd też mogące odmiennie reagować na różne rodzaje 
antropopresji. Do takich grup należą np. mięczaki (Mollusca), skorupiaki (Crustacea) czy 
muchówki (Diptera). 

Wobec ogromnego zróżnicowania taksonomicznego, biologicznego i ekologicznego 
makrobezkręgowców dennych nie można ocenić wpływu poszczególnych działań na tą grupę 
jako całość; wyjątkiem są takie działania, które prowadzą do całkowitego zniszczenia 
środowiska dennego czy też przybrzeżnego i w efekcie likwidacji wszystkich występujących tam 
organizmów.   

Oligochaeta (skąposzczety) 

Grupa ekologicznie ważna (często duże zagęszczenia, ważny pokarm dla ryb, istotna rola 
w samooczyszczaniu się wód), ale o mało zróżnicowanych wymaganiach ekologicznych i trudno 
odróżnialnych gatunkach. Są to głównie organizmy  

detrtytusożerne, odporne na deficyty tlenowe, występujące najczęściej w miękkich organicznych 
osadach dennych, stąd w ciekach obecne dopiero w ich środkowym (plosa, zastoiska, martwe 
ramiona) oraz w dolnym biegu. Ich masowa obecność związana jest z pogorszeniem się jakości 
wód (zanieczyszczenia organiczne).   

Hirudinea (pijawki) 

Grupa mało zróżnicowane ekologicznie i taksonomicznie (w Polsce 44 gatunki), 
związana z trwałymi podłożami (kamienie, makrofity, zatopione gałęzie drzew). Poza jednym 
gatunkiem występującym w potokach górskich (Trocheta bykowskii) reszta preferuje wody 
stojące, rzadziej wolno płynące; niektóre gatunki są dość odporne na zanieczyszczenia. Gatunki 
ssące krew są nieliczne; większość to drapieżniki, polujące na inne makrobezkręgowce denne.  

 Mollusca (mięczaki) 

Grupa w randze typu, obejmująca w gatunki o różnym trybie życia i wymaganiach 
środowiskowych, silnie zróżnicowana (dwie wyraźnie odmienne gromady, ślimaki, Gastropda, 
>50 gatunków i małże, Bivalvia, 33 gatunki w wodach śródlądowych Polski). Są wśród nich 
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gatunki reofilne: wymagający znacznej prędkości przepływu ślimak przytulik strumieniowy, 
Anculus fluviatilis, preferująca nieco mniejszą prędkość przepływu rozdepka rzeczna, Theodoxus 
fluviatilis (oba gatunki związane z dnem kamienistym, rzadziej z makrofitami) i występująca 
głównie na piaszczystym dnie żyworódka rzeczna, Viviparus viviparus, czy (chroniony) małż 
skójka gruboskorupowa, Unio crassus – gatunek typowy dla małych i średniej wielkości rzek 
nizinnych, jedyny spośród skójkowatych, Unionidae, nigdy nie występujący w jeziorach. Są też 
wśród mięczaków gatunki typowo stagnofilne, jak większość gatunków ślimaków.  

Występowaniu ślimaków, Gastropoda (poza gatunkami typowo reofilnymi) sprzyja mała 
prędkość przepływu i, dla większości gatunków (za wyjątkiem zasiedlających dno piaszczyste i 
muliste V. viviparus oraz pochodzącego z obszaru pontyjskiego namułka pospolitego, 
Lithoglyphus naticoides) obecność różnych trwałych podłoży (kamienie, makrofity zanurzone, 
leżące na dnie pnie i gałęzie drzew). Małże to mieszkańcy osadów dennych; przedstawiciele 
rodziny skójkowatych, Unionidae oraz kulkówkowatych, Sphaeriidae, a ostatnio, głównie w 
Odrze, nowe, inwazyjne gatunki pochodzące z Dalekiego Wschodu  – Corbicula fluminea i 
Corbicula fluminalis. Wszystkie małże odżywiają się droga filtracji; jako filtratory są dość 
wrażliwe na zanieczyszczenie wody. 

Crustacea (skorupiaki) 

W skład słodkowodnej makrofauny bezkręgowej Polski wchodzą trzy grupy (pomijam tu 
pasożytujące na rybach splewki, rodzaj Argulus, gdyż ich występowanie zależne jest od 
występowania gatunków żywicielskich) o różnym trybie życia i wymaganiach środowiskowych. 
Spośród dziesięcionogów/skorupiaków dziesięcionogich (Decapoda) rak szlachetny/rzeczny, 
Astacus astacus i rak błotny, Astacus leptodactylus występują w Polsce już tylko sporadycznie. 
Jedyny powszechnie występujący przedstawiciel Decapoda to rak pręgowany/amerykański, 
Orconectes limosus, gatunek obcy inwazyjny, dość odporny na zanieczyszczenie wód i związany 
raczej z wodami stojącymi. Zgodnie z przepisami rak ten, po wyłowieniu, wręcz nie może być 
powtórnie wpuszczany do wody. Dwaj inni przedstawiciele Decapoda to także gatunki obce, w 
dodatku związane z wodami słonawymi. Krab wełnistoszczypcy, Eriocheir sinensis uważany za 
jeden z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych na świecie intensywną penetrację rzek 
zakończył w latach 30. XX wieku; poza Wisłą Śmiałą i Martwą w innych rzekach (Drwęca, Warta) 
notowany był ostatnio tylko sporadycznie. Krabik amerykański, Rhithropanopeus harrisii nie 
wykazuje w ogóle tendencji do zasiedlania wód śródlądowych – w rzekach notowany jest 
jedynie w Motławie oraz Martwej i Śmiałej Wiśle. Stąd analizowanie wpływu przedsięwzięć 
technicznych na występowanie Decapoda jest bezprzedmiotowe. W ciekach praktycznie 
występować mogą tylko dwie grupy skorupiaków. Równonogi, inaczej skorupiaki równonogie  
(Isopoda) to w naszych wodach tylko jeden, niezwykle pospolity gatunek, ośliczka/ośliczka 
wodna/ośliczka pospolita, Asellus aquaticus, związana z wodami stojącymi lub niewielkimi 
ciekami o małej prędkości przepływu i z dnem pokrytym obumarłą roślinnością lub/i warstwą 
detrytusu allochtonicznego (jest ona typowym detrytofagiem – rozdrabniaczem, odżywia się 
najchętniej rozkładającymi się liśćmi). Obunogi/skorupiaki obunogie (Amphipoda) to w wodach 
płynących przedstawiciele rodziny Gammaridae (kiełże); obecnie ok. dwunastu gatunków, w 
tym sześć obcych i obcych inwazyjnych (głównie z obszaru ponto-kaspijskiego). Większość 
gatunków kiełży preferuje wody czyste, dobrze natlenione,  o umiarkowanej prędkości 
przepływu, z dnem kamienistym lub porośniętym makrofitami zanurzonymi; mogą występować 
masowo, w jednogatunkowych zgrupowaniach; detrytofagi lub (niektóre gatunki ponto-
kaspjskie) drapieżniki.    
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Plecoptera (widelnice) 

Grupa mało zróżnicowana ekologicznie; w Polsce ponad 110 gatunków, których larwy 
związane są głównie z wodami o dużej prędkości przepływu i twardym, kamienistym dnie, 
zdecydowanie tlenolubne i unikające wód zanieczyszczonych; stanowią ważną grupę 
wskaźnikową. Większość gatunków obecna tylko w potokach górskich; zaledwie 20 gatunków 
odnotowano w wodach nizinnych. Dorosłe formy (imagines) słabo latają – istotny dla ich 
występowania jest charakter terenów bezpośrednio otaczających cieki. 

Ephemeroptera (jętki) 

Grupa zróżnicowana taksonomicznie i ekologicznie; w Polsce ok. 120 gatunków,                
z tego ok. 75% występuje wyłącznie na terenach górskich i podgórskich. Obok typowo reofilnych 
i nakamiennych, o wysokich wymaganiach tlenowych i co do czystości wód, jak przedstawiciele 
rodziny Heptagenidae (zmarwlocikowate) czy Oligoneuriidae, są też gatunki związane z wodami 
stojącymi lub wolno płynącymi, żyjące na dnie mulistym, piaszczystym lub na makrofitach 
zanurzonych. Wśród tej grupy owadów wiele gatunków zagrożonych jest wyginięciem. 
Poszczególne gatunki są bardzo wyspecjalizowane; jętki stanowią ważną grupę wskaźnikową 
jakości wód. Ze względu na krótki czas życia w formie imaginalnej (nie pobierają wtedy nawet 
pokarmu) mniej istotny jest dla ich występowania charakter terenów otaczających wody. 

Trichoptera (chruściki) 

W Polsce ponad 270 gatunków; larwy o zróżnicowanych wymaganiach ekologicznych; 
filtrujące, drapieżne, peryfitonożerne i roślinożerne. Larwy wielu gatunków związane są z 
wodami płynącymi, czystymi i dobrze natlenionymi oraz z twardym dnem lub roślinami; ważna 
grupa wskaźnikowa.  

Odonata (ważki) 

W Polsce około 70 gatunków; larwy żyją w różnych typach wód, wśród makrofitów lub 
zagrzebane w osadach dennych – związane są głównie z wodami stojącymi z bogatą roślinnością 
zanurzoną, chociaż przedstawiciele trzech rodzin to zwierzęta typowo reofilne, a w wodach 
płynących znaleźć można także przedstawicieli jeszcze dwóch innych rodzin. Dla larw ważek 
istotna jest duża heterogeniczność środowiska, a formy dorosłe (imagines) polują na inne owady 
w otoczeniu wód – dla ich występowania istotny jest z kolei charakter terenów otaczających, 
przede wszystkich obecność bogatej roślinności wynurzonej. 

Megaloptera (wieloskrzydłe) 

W Polsce tylko cztery gatunki; żylenica pospolita, Sialis fuliginosa żyje w górskich 
potokach, pozostałe trzy gatunki w osadach dennych, w wodach stojących lub w przybrzeżnej 
strefie wód wolno płynących; odporne na niekorzystne warunki środowiskowe. 

Hemiptera (pluskwiaki) (ściśle: Heteroptera – pluskwiaki różnoskrzydłe) 

W Polsce ponad 60 gatunków; w wodzie zarówno larwy, jak i stadia imaginalne. 
Większość Heteroptera to gatunki stagnofilne, preferujące niewielkie, zarośnięte zbiorniki 
wodne, np. starorzecza na tarasie zalewowym. Tylko niezbyt licznie występujący płaszczak, 
Aphelocheirus aestivalis występuje w środowiskach typowo reofilnych (ale unika rzek górskich).  
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Coleoptera (chrząszcze)  

Grupa owadów najbardziej zróżnicowana taksonomicznie. W Polsce blisko 500 
gatunków chrząszczy żyje w wodzie zarówno w postaci larwalnej, jak i w postaci imago, 
kilkadziesiąt innych gatunków występuje w wodzie tylko w postaci larwalnej, a kilkanaście 
kolejnych tylko jako formy imaginalne (lub, wg innych źródeł, łącznie w wodach 360 gatunków). 
Gatunki zarówno roślinożerne, jak i drapieżne, niektóre atakują nawet kręgowce – ryby i kijanki 
płazów. Większość gatunków chrząszczy związane jest raczej z wodami stojącymi z obfitą  
roślinnością zanurzoną i o liściach pływających; gatunki z rodziny Elmidae (ponad 20) 
występują także na dnie wód płynących. Formy dorosłe mogą opuszczać wodę i przelatywać, 
nawet na odległość kilku kilometrów, do innych wód.   

Diptera (muchówki) 

Rząd owadów obfitujący w gatunki, najbogatsza taksonomicznie grupa w obrębie całej 
słodkowodnej makrofauny bezkręgowej (w Polsce ok. 2000 gatunków Diptera, których larwy 
żyją w wodzie) o bardzo różnych rozmiarach, budowie, wymaganiach środowiskowych i trybie 
życia; mogą być detrytusożerne, peryfitonożerne a nawet drapieżne. Przedstawiciele dwóch 
rodzin, ochotkowatych, Chironiomidae (ponad 500 gatunków) i meszkowatych, Simuliidae (ok. 
50 gatunków) mogą występować masowo. Przedstawiciele tych grup różnią się wyraźnie; larwy 
Simuliidae są osiadłymi filtratorami związanymi z wodami szybko płynącymi i twardym dnem 
lub makrofitami – występują w ciekach górskich oraz w szybko płynących potokach nizinnych, a 
Chironomidae występują przeważnie w mulistych osadach dennych środkowego oraz dolnego 
biegu rzek; znoszą znaczne zanieczyszczenie wód oraz deficyty tlenowe. Z tego powodu w 
dalszej ocenie obie te rodziny muchówek będą traktowane oddzielnie. 

Hydracarina (wodopójki) (prawidłowo: Hydrachnellae) 

Typowe dla litoralu jezior, w ogóle nie uwzględniane w systemach oceny jakości rzek. 
Grupa nie będzie uwzględniana w dalszych rozważaniach. 

Plathelminthes (płazińce)  

Wolnożyjący przedstawiciele tego typu to tylko wirki, Turbellaria (pozostałe dwie 
grupy, przywry i tasiemce, to wyłącznie pasożyty). Grupa mało zróżnicowana ekologicznie 
(wszystkie są drapieżnikami) i morfologicznie, w Polsce ok. 100 gatunków. Wymagają obecności 
trwałych podłoży (kamienie, rośliny, leżące na dnie liście). Występują w różnych typach wód 
niezanieczyszczonych; niektóre gatunki związane są z czystymi, chłodnymi, dobrze natlenionymi 
wodami potoków górskich i źródeł. 

Porifera (gąbki)  

W Polsce 8 trudno rozróżnialnych gatunków; osiadłe na kamieniach, makrofitach 
(zwłaszcza na łodygach trzciny) lub zanurzonych w wodzie konarach i korzeniach drzew. 
Spotykane tylko w bardzo czystych wodach, stojących lub niezbyt szybko płynących ciekach 
nizinnych. Są filtratorami – odżywiają się bardzo drobnymi cząstkami organicznymi unoszonymi 
przez wodę. Ich występowanie zależne jest więc zarówno od jakości wody, jak i obecności 
odpowiednich podłoży. 
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Cnidaria (parzydełkowce) 

W Polsce w wodach śródlądowych prawdopodobnie 6 gatunków z rodzajów Hydra, 
Chlorohydra i Pelmatohydra (niekiedy wszystkie zaliczane są do rodzaju stułbia, Hydra); bardzo 
drobne i trudno rozróżnialne, o podobnych wymaganiach ekologicznych, drapieżne. Żyją na 
roślinach wodnych; związane są głównie z wodami stojącymi – stawami i litoralem jezior. Grupa 
w Polsce bardzo słabo poznana, nie będzie uwzględniana w dalszych rozważaniach. 

Nematomorpa (nitnikowce)  

W Polsce występują nieliczne gatunki drucieńców, należących do gromady Gordiacea. 
Larwy są pasożytami owadów, formy dorosłe występują, nielicznie, na dnie stojących, 
zarośniętych wód. Nie są uwzględniane w systemach oceny jakości wód płynących. Grupa nie 
będzie uwzględniana w dalszych rozważaniach. 

Polychaeta (wieloszczety)  

Grupa prawie wyłącznie morska, w polskim Bałtyku 36 gatunków, z których część występuje 
także w zalewach i estuariach, stąd niektóre mogą być znalezione w rzekach w strefie 
ujściowej. Poza tym w Polsce jeden gatunek glebowy i jeden znany z jaskiń. Grupa nie będzie 
uwzględniana w dalszych rozważaniach. 

Planipennia (= Neuroptera) (siatkostkrzydłe) 

Nieliczne gatunki; pasożyty gąbek i mszywiołów (Sisyra sp.) lub żyjące na pograniczu 
lądu i wody, np. w błotnistych brzegach szeroko rozpowszechniony w Polsce strumycznik 
zwyczajny, Osmylus fulvicephalus (imago preferuje gęsto porośnięte tereny zalesione przy 
brzegach strumieni, starorzeczy, mniejszych rzek oraz inne tego typu siedliska).  

Lepidoptera (motyle) 

Larwy kilku zaledwie gatunków żyją w wodzie, na makrofitach zanurzonych i o liściach 
pływających lub minują ich tkanki; typowe dla stawów i litoralu jezior, przeważnie rzadkie. Nie 
są uwzględniane w systemach oceny jakości wód płynących. Grupa nie będzie uwzględniana w 
dalszych rozważaniach. 

Bryozoa (mszywioły) 

  Organizmy osiadłe, zwykle na makrofitach (łodygi trzciny, łodygi i liście grążela), 
spotykane niezbyt często w wodach stojących, a bardzo rzadko w ciekach (unikają dużej 
prędkości przepływu oraz wód zanieczyszczonych). Grupa w Polsce bardzo słabo poznana, nie 
uwzględniana w systemach oceny jakości wód płynących. Nie będzie uwzględniana w dalszych 
rozważaniach. 

 

Ocena presji poszczególnych rodzajów przedsięwzięć na makrobezkręgowce bentosowe  

1) Budowle poprzeczne na ciekach (stopnie, zastawki, jazy, zapory) 

a) etap realizacji 
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W miejscu budowy nastąpi całkowite mechaniczne zniszczenie środowiska dennego 
wraz ze wszystkimi zasiedlającymi organizmami. Biorąc pod uwagę, że używany jest do tego 
ciężki sprzęt, zakres bezpośredniej dewastacji będzie przewyższał obszar planowanej budowli. 
Dodatkowo powstała w trakcie robót zawiesina, unosząc się w wodzie, a następnie osadzając się 
poniżej będzie miała negatywny wpływ na makrobezkręgowce denne. Zasięg negatywnego 
oddziaływania może wynosić, zależnie od rodzaju inwestycji oraz wielkości cieku i prędkości 
przepływu, od kilkuset metrów do wielu kilometrów. Szczególnie szkodliwe może się to okazać 
dla larw widelnic (Plecoptera), jętek (Ephemeroptera) i niektórych gatunków chruścików 
(Trichoptera), a także dla kiełży (Gammaridae). Dłuższe oddziaływanie tego typu (już nawet w 
skali tygodni) może negatywnie oddziaływać także na organizmy filtrujące – zwłaszcza na gąbki 
(Porifera), małże (Bivalvia) oraz na larwy meszkowatych (Simuliidae).  

b) etap eksploatacji 

Nadal zlikwidowany pozostanie fragment pierwotnego środowisko dna cieku wraz ze 
wszystkimi występującymi tam organizmami. Jednak ze względu na ich rzeczywiście 
„punktowy” charakter, budowle takie zmieniają/likwidują naturalne środowisko tylko lokalnie. 
Mogą one natomiast przyczyniać się do przerwania ciągłości ekologicznej rzeki, ograniczając 
możliwość dryfu makrobezkręgowców bentosowych w dół biegu rzeki i, w rezultacie, 
utrudniając rekolonizację zniszczonych odcinków dna poniżej tych budowli. Tego typu 
negatywne oddziaływanie powtarzać się może za każdym razem po naturalnym (np. w wyniku 
wezbrania) zniszczeniu biocenoz bentosowych poniżej budowli. Budowle poprzeczne mogą 
także, zatrzymując ją przed zaporami, ograniczać przemieszczanie się materii organicznej 
allochtonicznej wzdłuż biegu cieku, co wpływać będzie negatywnie na występowanie poniżej 
tych konstrukcji gatunków detrytusożernych. Dotyczyć to będzie głównie pobierających większe 
cząstki pokarmu na dnie (czyli tzw. rozdrabniaczy) skorupiaków (ośliczka, Asellus aquaticus i 
kiełże, Gammaridae), w mniejszym stopniu filtratorów (meszkowate, Simuliidae i niektóre 
chruściki, Trichoptera). Z kolei w odcinku cieku powyżej takich budowli, przy zmniejszonej 
prędkości przepływu, nastąpić może wymiana makrobezkręgowców reofilnych na stagnofilne. 
Taka zmiana będzie szczególnie wyraźna w mniejszych, szybko płynących ciekach, gdzie na 
miejsce larw widelnic (Plecoptera), jętek (Ephemeroptera), chruścików (Trichoptera) i 
meszkowatych (Simuliidae) oraz wypławków (Turbellaria) czy kiełży (Gammaridae) pojawić się 
mogą na przykład skąposzczety (Oligochaeta), larwy ochotkowatych (Chironomidae) i innych 
owadów, pijawki (Hirudinea), ślimaki (Gastropoda) czy małże (Bivalvia).  W przypadku 
natomiast, gdy budowla powstała w środowisku z ograniczona ilością trwałych podłoży, mogą 
się na jej powierzchni, zależnie od użytego do budowy materiału, pojawić zwierzęta osiadłe, np. 
gąbki (Porifera) lub larwy meszkowatych (Simuliidae). 

Drastyczna zmiana środowiska oraz zasiedlających go makrobezkręgowców dennych 
następuje po zbudowaniu zbiornika zaporowego. Nie tylko przerywa on ciągłość rzeki ze 
wspomnianymi wyżej negatywnymi skutkami dla dryfu makrobezkręgowców oraz 
przemieszczania się materii allochtonicznej, ale tworzy zupełnie nowe środowisko, pozornie 
tylko podobne do jeziornego. W zbiornikach zaporowych przez wiele lat po ich powstaniu 
obserwowano masowe występowanie nielicznych tylko gatunków makrobezkręgowców 
bentosowych. Z małży (Bivalvia) byli to przedstawiciele rodziny skójkowatych (Unionidae) lub 
racicznica zmienna (Dreissena polymorpha), ze ślimaków (Gastropoda) żyworódka rzeczna 
(Viviparus viviparus) a głębiej, w osadach dennych skąposzczety (Oligochaeta) oraz larwy 
ochotkowatych (Chironomidae). Nieukształtowana strefa przybrzeżna (brak ławicy 
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przybrzeżnej, brak makrofitów) długo (w skali wielu lat) nie pozwalała na występowanie 
większości gatunków stagnofilnych, a w przypadku ciągłych i częstych zmian poziomu wody 
(obecność elektrowni szczytowo-pompowych z otwartym systemem chłodzenia) stan taki 
będzie trwał permanentnie. 

 Obecność zbiornika zaporowego oddziałuje na makrobezkręgowce bentosowe rzeki w 
odcinku poniżej zależnie od  lokalizacji miejsca spustu wody. Spuszczanie do rzeki ciepłych wód 
powierzchniowych powoduje ustępowanie gatunków zimno- i tlenolubnych; larw widelnic, 
Plecoptera, większości gatunków jętek, Ephemeroptera i chruścików, Trichoptera (choć niektóre 
gatunki filtrujące mogą korzystać z wynoszonej ze zbiornika drobnocząsteczkowej materii 
organicznej), oraz wypławków, Turbellaria); z kolei spuszczanie chłodnych latem wód 
głębinowych ograniczać może występowanie form ciepłolubnych, np. larw ważek (Odonata).  

2) Regulacja/utrzymanie cieku – budowle na brzegach cieku 

a) etap realizacji 

 W miejscu budowy nastąpi całkowite mechaniczne zniszczenie środowiska 
przybrzeżnego – lądowego (w tym roślinności) oraz prawdopodobnie dennego, do głębokości 
zależnej od typu budowli,  wraz ze wszystkimi zasiedlającymi go organizmami. Proces budowy 
spowoduje także wzrost ilości zawiesiny, która unosząc się w wodzie, a następnie osadzając się 
poniżej budowli będzie miała negatywny wpływ na występowanie makrobezkręgowców 
dennych. Zasięg negatywnego oddziaływania będzie zależał od długości budowli; w porównaniu 
do budowli poprzecznych na ciekach (punkt 1) mamy tu mniejsze wkraczanie w koryto, ale 
„front robót” wzdłuż cieku może być o wiele większy. Powstałe w trakcie prac zawiesiny i ich 
osadzanie się mogą okazać się szkodliwe dla larw widelnic (Plecoptera), jętek (Ephemerooptera) 
i niektórych gatunków chruścików (Trichoptera), a także dla kiełży (Gammaridae), a przy 
dłuższym odziaływaniu – także dla filtratorów; małży (Bivalvia), larw meszkowatych 
(Simuliidae) i gąbek (Porifera). Z kolei usunięcie roślin w strefie przybrzeżnej może, zależnie od 
zasięgu tych działań, wpłynąć negatywnie na wstępowanie larw tych owadów, których stadia 
imaginalne żyją wśród roślinności lądowej (głównie ważki, Odonata, a także widelnice, 
Plecoptera, chruściki, Trichoptera, wielkoskrzydłe, Megaloptera, muchówki, Diptera). W 
przypadku mniejszych cieków brak zacienienia na dłuższym ich odcinku spowoduje latem 
wzrost temperatury wody w dzień, co będzie negatywnie wpływać na występowanie obecnych 
w takich środowiskach gatunków zimno- i tlenolubnych (przede wszystkim larwy widelnic, 
Plecoptera i niektórych jętek, Ephemeroptera, oraz wypławki, Turbellaria). 

 b) etap eksploatacji 

 Budowle na brzegach cieku, obok wspomnianych wyżej zmian w jego najbliższym 
otoczeniu skutkują trwałą zmianą charakteru brzegu. Oznacza to likwidacje naturalnego, 
heterogennego środowiska na rzecz jednolitego podłoża z faszyny, kamienia lub betonu. Zmiana 
ta będzie szczególnie dotkliwa w przypadku niewielkich cieków o zróżnicowanym pierwotnie 
charakterze strefy przybrzeżnej. Zanikną na tym obszarze naturalne podłoża dla 
makrobezkręgowców bentosowych takie jak kamienie czy makrofity, a wraz z nimi, zależnie od 
typu cieku zanikną lub ulegnie ograniczeniu występowanie pijawek (Hirudinea), ślimaków 
(Gastropoda), larw widelnic (Plecoptera), niektórych gatunków jętek (Ephemeroptera), 
chruścików (Trichoptera), wielkoskrzydłych (Megaloptera) i chrząszczy (Coleoptara), 
meszkowatych (Simuliidae), wirków (Turbellaria), gąbek (Porifera) oraz larw siatkoskrzydłych 
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(Planipennia). Zamiany te będą szczególnie wyraźne w przypadku zastosowania jako materiału 
budulcowego betonu. W przypadku zastosowania faszyny niektóre grupy makrobezkręgowców 
(pijawki, ślimaki, wirki, gąbki oraz niektóre gatunki jętek i chruścików) mogą ją wykorzystać 
jako podłoże. W przypadku zastosowania jako materiału budulcowego kamienia istotny jest jego 
charakter. Jeśli rozmiary kamieni są zróżnicowane, a sposób ich ułożenia imituje naturalne dno 
kamieniste, może to tworzyć kryjówki oraz różnicować lokalną prędkość przepływu. Daje to 
możliwość zasiedlenia takiego podłoża przez niektóre organizmy, zwłaszcza osiadłe (np. gąbki, 
Porifera, czy larwy meszkowatych, Simuliidae), choć nadal brak będzie pierwotnej, pełnej 
heterogenności środowiska (np. brak płatów roślinności). Natomiast zastosowanie 
znormalizowanego budulca ułożonego gładko będzie skutkować takim samym ograniczeniem 
występowania makrobezkręgowców bentosowych, jak zastosowanie betonu.   

3) Regulacja/utrzymanie cieku – budowle w dnie cieku 

a) etap realizacji 

W miejscu budowy nastąpi całkowite mechaniczne zniszczenie środowiska dennego 
wraz ze wszystkimi zasiedlającymi go w danym cieku organizmami. Zależnie od charakteru 
budowli oddziaływanie to będzie także dotyczyć strefy brzegowej. Biorąc pod uwagę, że do prac 
tego typu używany jest ciężki sprzęt, zakres bezpośredniej dewastacji będzie jej dotyczył nawet 
wtedy, gdy obszar planowanej budowli ograniczony jest tylko do strefy samego dna cieku. 
Dodatkowo powstała w trakcie robót zawiesina, unosząc się w wodzie, a następnie osadzając się 
poniżej budowli będzie miała negatywny wpływ na występowanie makrobezkręgowców 
dennych. Zasięg negatywnego oddziaływania będzie zależny od rodzaju inwestycji oraz 
wielkości cieku i prędkości przepływu. Szczególnie szkodliwe może się ono okazać dla larw 
widelnic (Plecoptera), jętek (Ephemeroptera) i niektórych gatunków chruścików (Trichoptera), 
a także dla kiełży (Gammaridae). Dłuższe oddziaływanie tego typu (już nawet w skali tygodni) 
może negatywnie oddziaływać także na organizmy filtrujące – małże (Bivalvia), larwy 
meszkowatych (Simuliidae) i gąbki (Porifera). 

b) etap eksploatacji 

Przebudowa dna oznacza ujednolicenie środowiska, drastyczne w przypadku 
zastosowania betonu lub równo ułożonego kamienia, niewiele tylko łagodniejsze w przypadku 
zastosowania kamienia o zróżnicowanych rozmiarach. W każdym  przypadku oznacza to 
likwidację wielu naturalnych siedlisk; zależnie od typu cieku utracone będzie dno piaszczyste 
lub muliste, pojedyncze kamienie o różnych rozmiarach czy kłody drzew i gałęzie oraz 
makrofity. Nawet w przypadku potoków górskich o kamienistym dnie, wprowadzenie na dno 
gładkiej powierzchni zmieni warunki środowiskowe dla makrobezkręgowców bentosowych 
(brak kryjówek, wzrost prędkości przepływu, zwłaszcza w warstwie przyściennej, co będzie 
bezpośrednio odczuwane przez organizmy denne). Na gładkiej betonowej powierzchni nie będą 
mogły żyć żadne organizmy bentosowe, na zróżnicowanym co do rozmiarów podłożu z kamieni, 
zwłaszcza po pewnym  czasie, gdy osadzi się w szczelinach detrytus, mogą pojawić się nieliczni 
przedstawiciele gatunków reofilnych. zwłaszcza osiadłych (np. larwy meszkowatych, Simuliidae 
czy niektórych chruścików, Trichoptera), choć nadal brak będzie pełnej heterogenności 
środowiska (np. brak płatów roślinności). 
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4) Regulacja/utrzymanie cieku – zmiana przekroju podłużnego koryta cieku, umocnienia, 
budowa nowych kanałów 

a) etap realizacji 

Wszelkie prace przeprowadzane wzdłuż cieku są zdecydowanie niekorzystne dla 
wszystkich przedstawicieli makrobezkręgowców bentosowych. Działania takie prowadzone  są 
na długich, często wielokilometrowych odcinkach przy użyciu ciężkiego sprzętu, często w całym 
przekroju poprzecznym cieku. Łączą się one zwykle z usunięciem roślinności brzegowej, 
przekształceniem skarpy a często i prostowaniem koryta, co oznacza niezwykle brutalną 
ingerencje w naturalne środowisko. Powodują całkowite zniszczenie zespołów 
makrobezkręgowców bentosowych na odcinku, na którym prowadzone są prace. Skala tych 
działań powoduje też, że ich negatywny wpływ na niżej położone odcinki cieku jest bardzo duży.   

b) etap eksploatacji 

Następuje skrajna przebudowa siedliska – ujednolicenie strefy brzegowej, likwidacja 
roślinności przybrzeżnej i wodnej, wyprostowanie biegu cieku i likwidacja środowisk 
przyrzecznych, likwidacja sekwencji bystrze-ploso i pogłębienie cieku (co skutkuje 
ujednoliceniem i zwiększeniem prędkości przepływu) oraz usunięcie wszelkich naturalnych 
podłoży (głazy, gałęzie, kłody drzewa etc.). Powtórne (po etapie realizacji) zasiedlenie tak 
przebudowanego odcinka cieku przez makrobezkręgowce bentosowe, i to tylko przez gatunki 
zdolne do egzystencji w tak silnie zmienionym środowisku, może być utrudnione. Znaczna 
długość takiego odcinka może sprawiać problemy dla fauny unoszonej (dryfującej), która 
przemieszcza się etapami (skokowo) i wymaga, po krótkim odcinku dryfu w toni wodnej, 
obecności odpowiedniego podłoża dennego, a zniszczenie okolicznej roślinności utrudniać 
będzie kolonizację cieku przez owady. Tak przekształconego cieku z powodu braku 
odpowiedniego typu podłoża lub/i braku odpowiedniego środowiska dla form imaginalnych 
owadów na lądzie, prawdopodobnie  nie zasiedlą: pijawki (Hurudinea), mięczaki (Mollusca), 
skorupiaki (Crustacea), widelnice (Plecoptera), część gatunków jętek (Ephemeroptera), cześć 
gatunków chruścików (Trichoptera), część gatunków ważek (Odonata), wielkoskrzydłe 
(Megaloptera), chrząszcze (Coleoptera), meszkowate (Simuliidae), wirki (Turbellaria), gąbki 
(Porifera) i siatkoskrzydłe (Planipennia). Nawet dla tak szeroko rozpowszechnionych 
organizmów, jak skąposzczety (Oligochaeta) i larwy ochotkowatych (Chironiomidae), wzrost 
prędkości przepływu w tak przekształconych ciekach może okazać się zbyt duży.   

5) Konserwacja koryta (prace odmuleniowe, wycinka roślinności z brzegów i koryta) 

a) etap realizacji 

Wszelkie prace przeprowadzane wzdłuż cieku są zdecydowanie niekorzystne dla 
większości przedstawicieli makrobezkręgowców bentosowych.  Prace odmuleniowe polegają na 
całkowitym usunięciu warstwy osadów wraz ze wszystkimi zamieszkującymi je organizmami (w 
tym również gatunkami chronionymi; nie tylko makrobezkręgowcami bentosowymi, np. 
małżami z rodziny skójkowatych, Unionidae, ale także np. minogami i niektórymi gatunkami 
ryb). Oznacza to także pogłębienie i wyrównanie dna. Prace takie prowadzone są zwykle na 
długich, często wielokilometrowych odcinkach przy użyciu ciężkiego sprzętu i w całym korycie 
cieku.   
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Prace odmuleniowe łączą się zwykle z usunięciem roślinności brzegowej, 
przekształceniem skarpy a często i prostowaniem koryta. Ta tak zwana „konserwacja” koryta 
oznacza więc w praktyce całkowitą destrukcję dotychczasowego środowiska i fizyczną 
likwidację zasiedlających je organizmów. 

Duży zakres tych prac powodować też będzie niekorzystne zmiany w cieku poniżej 
przekształcanego odcinka. Powstała w ich trakcie duża ilość zawiesiny, unosząc się w wodzie, a 
następnie osadzając się będzie miała negatywny wpływ na występowanie makrobezkręgowców 
dennych. Szczególnie szkodliwe może się to okazać dla larw widelnic (Plecoptera), jętek 
(Ephemeroptera) i niektórych gatunków chruścików (Trichoptera), a także dla kiełży 
(Gammaridae). Dłuższe oddziaływanie tego typu może negatywnie oddziaływać także na 
organizmy filtrujące – małże (Bivalvia), larwy meszkowatych (Simuliidae) i gąbki (Porifera). 

b) etap eksploatacji 

W skutek tak prowadzonej „konserwacji” powstaje pozbawiona organizmów dennych 
rynna o wyrównanym, niezróżnicowanym dnie, zwiększonej i ujednoliconej prędkości 
przepływu i, w przypadku mniejszych cieków, latem wyższej dziennej temperaturze wody (brak 
zacienienia po usunięciu drzew). Powtórne zasiedlenie takiego cieku przez makrobezkręgowce 
bentosowe, i to tylko przez gatunki zdolne do egzystencji w silnie zmienionym środowisku, 
może być utrudnione. Znaczna długość takiego odcinka może sprawiać problemy dla fauny 
unoszonej (dryfującej), która przemieszcza się etapami (skokowo) i wymaga, po krótkim 
odcinku dryfu w toni wodnej, obecności odpowiedniego podłoża dennego, a zniszczenie 
okolicznej roślinności – utrudniać kolonizację przez owady. Mechaniczne usunięcie 
drobnoziarnistych osadów dennych może uniemożliwić rekolonizacje środowiska przez 
skąposzczety, Oligochaeta, larwy ochotkowatych, Chironomidae i małże, Bivalvia . Wycinanie 
drzew w strefie brzegowej rzek nizinnych utrudni lub uniemożliwi pojawienie się nowych 
trwałych podłoży (zwalone pnie, gałęzie) koniecznych dla wielu grup makrobezkręgowców 
bentosowych. Brak dopływu detrytusu allochtonicznego w postaci szczątków roślinności 
lądowej ograniczy występowanie detrytofagów z grupy funkcjonalnej tzw. rozdrabniaczy, 
zwłaszcza ośliczki, Asellus aquaticus. Wzrost, wobec braku zacienienia przez drzewa, dziennej 
temperatury wody latem w małych rzekach będzie niekorzystny dla wszystkich 
makrobezkręgowców, szczególnie jednak dla form wyraźnie tlenolubnych – w pierwszej 
kolejności dla larw widelnic, Plecoptera oraz dla niektórych jętek, Ephemeroptera, chruścików, 
Trichoptera i wirków, Turbellaria. Usuwanie roślinności wzdłuż brzegów rzek pozbawi 
lądowego biotopu formy imaginalne wielu owadów, głównie ważek, Odonata, ale także widelnic, 
Plecoptera, chruścików, Trichoptera, muchówek, Dipera i chrząszczy, Coleoptera, 
uniemożliwiając im rozmnażanie i, w efekcie, pojawienie się w wodzie ich larw.   

6) Budowa wałów przeciwpowodziowych 

a) etap realizacji 

 Wpływ na tym etapie zależy od odległości wałów od linii brzegowej. Przy wyborze 
odpowiedniej odległości sam proces budowy nie musi wpływać na środowisko cieku i tym 
samym na makrobezkręgowce bentosowe.  

b) etap eksploatacji 
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Budowa wałów przeciwpowodziowych powoduje odcięcie od koryta rzecznego 
zbiorników tarasu zalewowego i ich powolny zanik, likwiduje środowiska przyrzeczne, które 
wzbogacają rzekę w takie organizmy, które wymagają nieco innych warunków środowiskowych 
niż panujące w wodach płynących, a przede wszystkim wymagają obecności roślinności wodnej. 
Poza tym zmienia to charakter sąsiadującego biotopu lądowego, niezbędnego dla stadiów 
imaginalnych wielu owadów, których larwy wchodzą w skład biocenoz dennych rzeki. Odcięcie 
wałami cieku od jego zlewni ogranicza także dopływ detrytusu allochtnicznego, stanowiącego 
pokarm i podłoże dla licznych grup makrobezkręgowców bentosowych.  

7)  Pobór wody 

a) etap realizacji 

 Budowa ujęć wody wpływać będzie na środowisko i, w efekcie, na makrobezkręgowce 
bentosowe lokalnie, w sposób podobny jak przy realizacji budowli poprzecznych na ciekach, ale 
w mniejszym zakresie. Również oddziaływanie na organizmy poniżej miejsca budowy jest w tym 
czasie dosyć ograniczone.   

b) etap eksploatacji 

Kwestia wpływu poboru wody na makrobezkręgowce bentosowe związana jest nie tylko 
z ilością pobieranej wody w stosunku do jej ilości niesionej przez rzekę, ale także z przekrojem 
poprzecznym  koryta i rozległością strefy przybrzeżnej, będącej głównym środowiskiem 
występowania omawianych organizmów. Takie obniżenie poziomu lustra wody, które 
doprowadzi do odsłonięcia dna odbije się negatywnie na występowaniu wszystkich grup 
makrobezkręgowców, związanych ze strefą brzegową, a zwłaszcza tych, które jako osiadłe 
(gąbki, Porifera) lub wolno poruszające się (małże, Bivalvia) mają ograniczoną możliwość 
wycofania się w głąb cieku. Obniżenie poziomu lustra wody może być szkodliwe zwłaszcza 
latem, gdy łączy się to z silnym nagrzewaniem wody na płyciznach i intensywnym jej 
parowaniem. Jednak najbardziej niekorzystne są gwałtowne zmiany w ilości pobieranej wody, 
czego efektem będzie szybkie przesuwanie się linii brzegowej oraz odsłanianie i przesuszanie 
dna. Taka sytuacja, zbliżona do obserwowanej w niektórych zbiornikach zaporowych, będzie 
wyjątkowo niekorzystna dla wszystkich organizmów bentosowych. Natomiast znaczne nawet, 
ale stałe pobory wody doprowadzić mogą jedynie do trwałego przesunięcia linii brzegowej i 
ograniczenia (zwężenia) strefy występowania makrobezkręgowców bentosowych. Jednak 
związane z tym obniżenie  poziomu wód gruntowych może ograniczyć występowanie 
przybrzeżnej roślinności oraz doprowadzić do wyschnięcia wód przyrzecznych, co ograniczy 
występowanie larw tych owadów, których formy imaginalne wymagają istnienia odpowiedniego 
środowiska w pobliżu cieków (głównie larw ważek, Odonata). 

8) Odprowadzanie ścieków (z oczyszczalni, stawów rybnych itp.) 

a) etap realizacji 

Budowa kolektorów ściekowych wpływać będzie na środowisko i, w efekcie, na 
makrobezkręgowce bentosowe lokalnie, w sposób zbliżony występującego przy realizacji 
budowli poprzecznych na ciekach, ale w mniejszym zakresie. Również oddziaływanie na 
organizmy poniżej obszaru budowy jest w tym czasie dosyć ograniczone.   

b) etap eksploatacji  
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Odprowadzanie ścieków z oczyszczalni wpływać będzie na makrobezkręgowce               w 
zależności od charakteru ścieków, stopnia ich oczyszczenia i objętości w stosunku do objętości 
wody w rzece. Ścieki ze stawów rybnych oddziaływać będą w zależności od pochodzenia;  ze 
stawów pstrągowych dopływają w sposób ciągły; ze stawów karpiowych jednorazowo, jesienią 
w dużym natężeniu, co może być bardziej szkodliwe. Dopływ ścieków oddziałuje na 
poszczególne grupy makrobezkręgowców bentosowych w sposób zróżnicowany – najbardziej 
wrażliwe są larwy widelnic, Plecoptera, niektórych jętek, Ephemeroptera i chruścików, 
Trichoptera, gąbki, Porifera, wirki, Turbellaria i większość kiełży, Gammaridae czy chrząszczy, 
Coleoptera. Stosunkowo mało wrażliwe na zanieczyszczenie organiczne wód są Isopoda 
(ośliczka, Asellus aquaticus) oraz wiele pijawek, Hirudinea. 

Jedynymi natomiast grupami, które mogą odnieść korzyść z organicznego 
zanieczyszczenia wód i występują wtedy masowo, często jako jedyny składnik zespołu 
makrobezkregowców dennych, są skąposzczety, Oligochaeta (zwłaszcza rurecznik mułowy, 
Tubifex tubifex) i larwy ochotkowatych, Chironomidae (zwłaszcza Chironomus z grupy 
plumosus). Powoduje to jednak spadek różnorodności biologicznej zespołu 
makrobezkręgowców, a wymienione tu gatunki nie są cenne przyrodniczo; wobec złej jakości 
wody nie będą one również wykorzystywane jako pokarm przez (nieobecne w takich 
warunkach) ryby. 

9) Prace renaturyzacyjne w korytach (przywracanie krętości, budowa przepławek) 

a) etap realizacji 

 Wpływ tego etapu jest zawsze niekorzystny, jednak stopień szkodliwości zależy od 
rodzaju prac. Przywracanie krętości oznacza, że prace będą prowadzone wzdłuż cieku, na 
znacznej długości, na dużą skalę i przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu. W rezultacie na tym 
etapie można się spodziewać podobnie negatywnych efektów dla występowania 
makrobezkręgowców bentosowych, jak przy regulacja/utrzymaniu cieku – zmianie przekroju 
podłużnego koryta cieku, oraz przy konserwacji koryta. Natomiast budowa przepławek 
powodować mogłaby również skutki negatywne, jednak o charakterze lokalnym, takie jak przy 
wznoszeniu budowli poprzecznych na ciekach. Ponieważ jednak przepławki są zawsze 
elementem jakiejś większej całości (konstrukcji), wpływ ich budowy można uznać za nieistotny.  

b) etap eksploatacji   

Skutki przywracania krętości, choć nie natychmiastowe, są korzystne dla wszystkich 
omawianych wyżej grup makrobezkręgowców bentosowych. Zwiększeniu ulega heterogenność 
środowiska, a może także, w niewielkich rzekach nizinnych, odbudowaniu  ulec sekwencja 
bystrze/ploso. Oznacza to odtworzenie warunków środowiskowych korzystnych zarówno dla, 
odpowiednio, gatunków typowo reofilnych, jak i stagnofilnych, zwiększając różnorodność 
biologiczną makrobezkręgowców bentosowych w skali całego cieku. 

Natomiast drugi element prac renaturyzacyjnych, budowa przepławek, może budzić 
wątpliwości co do ich znaczenia dla makrobezkręgowców bentosowych. Przepławki są 
projektowane w celu umożliwienia wędrówek w górę cieku rybom: pod tym właśnie względem 
oceniana jest ich skuteczność, natomiast ich wykorzystanie przez makrobezkregowce denne nie 
jest na tym etapie brane pod uwagę. Nie są znane badania nad znaczeniem przepławek w 
odniesieniu do dryfu makrobezkręgowców „z prądem”, a także, co ma jednak dużo mniejsze w 
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warunkach naturalnych znaczenie, dotyczące roli przepławek w wędrówce tych zwierząt po 
dnie w górę cieku.  

Ze względu na ogromną różnorodność tych konstrukcji i brak odpowiednich badań 
warto jedynie zwrócić uwagę, że np. przepławki komorowe, które mają zapewnić rybom 
wędrownym możliwość chwilowego odpoczynku mogą jednocześnie utrudniać dryf makrofauny 
bezkręgowej, a także spływ materii allochtonicznej (poprzez osadzanie się jej w komorach). W 
ten sposób mogą, w odniesieniu do tych dwóch elementów, przyczyniać się do przerwania 
ekologicznej ciągłości rzeki. Istnieją jednak już tzw. ekologiczne przepławki dla ryb np. w formie 
bystrza, które nie stanowią przeszkody w spływie makrobezkręgowców i detrytusu w dół cieku.  

 

Dyskusja i podsumowanie 

Powyższe zestawienie wskazuje, że jedynym przedsięwzięciem, którego skutki są 
korzystne dla wszystkich omawianych grup makrobezkręgowców bentosowych są prace 
renaturyzacyjne. Dotyczy to jednak tylko przywracania krętości cieku i to dopiero w fazie 
eksploatacji; etap realizacji nawet w tym przypadku pociąga za sobą zdecydowanie negatywne 
skutki. W przypadku innych przedsięwzięć należy liczyć się z negatywnym wpływem na 
występowanie makrobezkręgowców bentosowych zarówno w fazie realizacji (zwykle 
silniejszym), jak i eksploatacji. Szczególnie niekorzystnie wpływają na makrobezkręgowce 
wszelkie działania i obiekty o charakterze liniowym, zarówno ze względu na duży, często 
wielokilometrowy „front robót”, jak i ze względu na to, że działania takie prowadzone są 
przeważnie na małych i średniej wielkości ciekach, obejmując cały przekrój koryta. Natomiast 
przedsięwzięcia o charakterze punktowym, z samej swej natury dotyczące krótkich odcinków 
cieku, prowadzone są także i na dużych rzekach, zajmując wtedy stosunkowo niewielką część 
akwenu.  

Zmiany wprowadzane na terenach przylegających do cieków (wykaszanie roślinności, 
wycinka drzew) mogą zdecydowanie niekorzystnie wpływać na występowanie poszczególnych 
grupy makrobezkręgowców bentosowych, co jest efektem nie tylko zmian w samym cieku 
(ograniczenie dopływu pokarmu i podłoży, wzrost temperatury wody w niewielkich ciekach), 
ale i w otaczającym środowisku lądowym. Jest to niedoceniany często aspekt związany z tym, że 
dominującą grupę wśród makrobezkręgowcow bentosowych, zarówno ilościowo, jak i co do 
liczby gatunków,  stanowią larwy owadów, czyli zwierzęta wtórnie wodne, których formy 
dorosłe żyją przeważnie w środowisku lądowym.  

 Jeśli chodzi o typ rzek, których makrobezkręgowce bentosowe są szczególnie wrażliwe 
na wszelkie działania „techniczne”, to należy na wstępie podkreślić zasadniczą różnicę w 
zmianach bogactwa gatunkowego makrobezkręgowców dennych w różnych typach cieków wraz 
z ich biegiem. O ile w ciekach górskich bogactwo gatunkowe wzrasta od źródeł w dół cieku, o 
tyle w ciekach nizinnych najbogatsze w gatunki są, najbardziej zróżnicowane środowiskowo, 
rejony źródliskowe oraz górny bieg tych cieków. Ich bieg środkowy i dolny, środowiskowo 
monotonny, jest też ubogi w makrobezkręgowce bentosowe, nie tylko jakościowo ale też często 
ilościowo.  

 Najbardziej wrażliwe na wszelkie oddziaływania antropogeniczne wydają się zespoły 
makrobezkręgowcow bentosowych niewielkich cieków górskich, a to ze względu małe ich 
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rozmiary i specyficzne warunki środowiskowe. W rezultacie zasiedlają je szczególnie 
wyspecjalizowane organizmy, tleno-  i czystolubne, ściśle przystosowane morfologicznie, 
fizjologicznie i behawioralnie do panujących tam warunków. Stąd wszelkie zmiany w 
charakterze przepływu, rodzaju podłoża czy jakości wody będą przez nie odczuwalne 
szczególnie silnie. Wrażliwymi zespołami organizmów mogą być też te, które zasiedlają 
niewielkie rzeki nizinne o naturalnym charakterze i dużej heterogenności środowiska ze 
względu na bogactwo zasiedlających je gatunków, w tym rzadkich lub chronionych. Stosunkowo 
odporne mogą być natomiast zespoły makrobezkręgowców bentosowych Wobec rozmiarów 
tych cieków wszelkie przedsięwzięcia techniczne obejmują zwykle tylko niewielki ich fragment i 
ewentualne niekorzystne dla makrobezkręgowców dennych zmiany mogą mieć charakter 
lokalny. Poza tym  w środowiskach tych przeważnie brak jest gatunków cennych przyrodniczo; 
są one zazwyczaj zdominowane przez nieliczne gatunki, pospolite i odporne.  

 Niestety, nie jest możliwe przypisanie poszczególnych grup taksonomicznych do 
wyznaczonych typów abiotycznych wód płynących. Obszerna list tych typów (26) sporządzona 
została w oparciu tylko o kryteria fizyczno-chemiczne i środowiskowe. . Opis poszczególnych 
typów wód płynących (przede wszystkim prędkość przepływu i substrat dna) pozwala 
oczywiście spróbować przewidzieć, z dość dużym prawdopodobieństwem, jakich 
przedstawicieli makrobezkręgowców dennych można się tam spodziewać. Oczywiście tylko 
przewidzieć, gdyż piśmiennictwo dotyczące występowania tych zwierząt nie uwzględnia 
przeważnie takiego podziału wód (badania prowadzą/prowadzili biolodzy, a nie specjaliści od 
ochrony wód, co więcej, ten podział jest dosyć nowy) i obejmuje tylko niewielka liczbę cieków z 
wybranych rejonów kraju.  Jednak taksony podane w Opisie przedmiotu zamówienia w ogóle nie 
nadają się do sporządzenia takiego zestawienia. Są to zbyt duże jednostki systematyczne, w 
randze typu, gromady, czasami rzędu. Co najmniej w przypadku czterech z nich, mięczaków 
(Mollusca), jętek (Ephemeroptera), chruścikow  (Trichoptera) i muchówek (Diptera) ich 
przedstawiciele zasiedlają cieki od źródeł na obszarach górskich aż do ujścia w Bałtyku. 
Oczywiście są to różne gatunki. Jako przykład mogę tu podać jedną z gromad mięczaków, ślimaki 
(Gastropoda). W źródłach górskich i wyżynnych występują przedstawiciele rodzaju źródlarka 
(Bythinella), w potokach górskich najpierw pojawia się przytulik strumieniowy (Ancylus 
fluviatilis), niżej rozdepka rzeczna (Theodoxus fluviatilis), a dalej, zależnie od lokalnych 
warunków środowiskowych, występują różne gatunki z rodzin Viviparidae, Bithynidae, 
Valvatidae, Lymnaeidae, Planobidae czy Physidae. Nawet w przypadku widelnic (Plecoptera), 
zasadniczo związanych z ciekami górskimi, nieliczne ich gatunki występują na Mazurach, a co 
najmniej jeden gatunek zanotowano obecnie w Wiśle na wysokości Warszawy.   

 

4. Wpływ presji punktowych na ichtiofaunę 

 

Rzeki należą do najbardziej zagrożonych ekosystemów świata. Tempo utraty 
bioróżnorodności jest w nich pięciokrotnie wyższe niż w środowiskach lądowych i ponad 30% 
gatunków wodnych jest na wymarciu. Zmiana składu gatunkowego i ilościowego zespołów flory 
i fauny to w dużej mierze skutki budowli hydrotechnicznych. Poszczególne typy budowli 
wpływają na ichtiofaunę w następujący sposób: 



„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

46 
 

 

1) budowle poprzeczne na ciekach (stopnie, zastawki, jazy, zapory) 

Wszystkie wymienione wyżej budowle maja podobny wpływ na ichtiofaunę, jego intensywność 
zależy od wysokości przegrody. 

a) etap realizacji 

Realizacja budowli poprzecznych zmienia skład ilościowy i gatunkowy zespołu ryb w miejscu 
prac oraz na odcinku rzeki poniżej budowli (długość zależna od rozmiaru inwestycji i zakresu 
prac) w trakcie wykonania. Prowadzi do tego zamulenie i zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz 
przyrost zawiesiny wodnej ograniczającej widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej 
skrzela przy długotrwałych stężeniach zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 
mg/l, powodującej powstawanie na nich ognisk zapalnych. Ponadto w samym miejscu 
wykonywania budowli pojawia się ograniczona obszarowo zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu ryb w następstwie prowadzenia prac budowlanych przez przekształcenia 
siedlisk ryb i częściowe lub całkowite przesuszenie koryta. 

b) etap eksploatacji 

Budowle poprzeczne prowadzą do trwałych zmian gatunkowego składu zespołów ryb poniżej i 
powyżej budowli. Zasięg tych zmian jest zależny od wielkości budowli i  może odnosić się do 
bardzo krótkich odcinków jak i całej zlewni. Budowle poprzeczne prowadzą z reguły do 
obniżenia bioróżnorodności poprzez ujednolicenie siedlisk i stworzenie warunków  mniej 
stabilnej hydrauliki, w których gatunki ubikwistyczne, czyli o wyższej tolerancji na zmiany i 
wahania warunków, posiadają przewagę w walce o byt.  W cofce powstałej powyżej budowli 
obserwujemy przyrost gatunków limnofilnych i ustępowanie reofilnych, które wymagają 
wyższych prędkości wody w różnych stadiach rozwojowych. Wolniej płynąca woda traci 
zawiesinę, która, osadzając się na dnie, pokrywa typowe żerowiska i tarliska ryb reofilnych. 
Rozkład osadów organicznych zmienia chemizm wody głównie obniżając zawartość tlenu i 
wydzielając metan do wody i atmosfery. Wolniej płynąca woda ogrzewa się szybciej, a jej duża 
objętość akumuluje energię słoneczną ujednolicając reżim termalny i tworząc warunki letalne 
dla organizmów zimnolubnych. Wyższe budowle jak zapory  tworzą większe zbiorniki. W 
głębokich zbiornikach dochodzi do powstawania stratyfikacji termicznej (woda zimna na dole i 
ciepła na górze) i powstawania warunków anaerobicznych (beztlenowych) nie spotykanych w 
strefach płynących. Ponieważ powstałe na ciekach zbiorniki nie są jednoznaczne z warunkami 
występującymi w naturalnych jeziorach i rzekach, zbiorniki zaporowe są często ostoją gatunków 
inwazyjnych. Budowla poprzeczna wraz z powstałym zbiornikiem blokuje wędrówki ryb 
reofilnych do tarlisk i żerowisk, prowadząc do izolacji genetycznej populacji.  W szczególności 
narażone są ryby diadromiczne, których biologia wymaga podejmowania długich 
międzyśrodowiskowych migracji rozrodczych. 

Budowle poprzeczne mają wpływ na ichtiofaunę rzek wiele kilometrów poniżej konstrukcji 
prowadząc do zmian składu ilościowego i gatunkowego zespołów ryb.  Zanieczyszczona, ciepła 
lub zimna woda (zależnie od lokalizacji upustów), wypływająca ze zbiornika, modyfikuje 
warunki termiczne często tworząc siedliska bezużyteczne dla gatunków rodzimych. W skali 
regionalnej duża ilość płytkich zbiorników zaporowych prowadzi do ustępowania gatunków 
zimnolubnych. Z drugiej strony poniżej głębokich zbiorników z upustami dennymi, powstają 
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warunki termiczne w niczym nie przypominające naturalnej rzeki. Utrzymująca się w ciągu 
całego roku niska temperatura wody, prowadzi do ustąpienia gatunków ciepłolubnych.  

Ponieważ rumowisko wleczone oraz zawiesina osadzają się w zbiorniku, zmienia się struktura 
rumowiska w rzece poniżej zbiornika. Woda eroduje substraty denne i brzegowe prowadząc do 
wcinania się dna rzeki, zwiększenia nachylenia brzegów. Z powodu braku rozlewisk, rozkład 
prędkości i głębokości w przekroju zmienia się silnie wraz ze zmianą wielkości przepływu, 
tworząc hydraulicznie niestabilne siedliska charakteryzujące się brakiem ostoi ryb.  

Innym oddziaływaniem jest zmiana rozkładu substratu, wyrażająca się np. zamulania 
fragmentów dna, bądź odsłonięciem lub utworzeniem opancerzania podłoża. Wynika to głównie 
ze zmian hydrologicznych wprowadzonych ręką ludzką. Na przykład raptowne zamykanie jazów 
po przejściu fali powodziowej, prowadzi do gwałtownego obniżenia prędkości wody i osadzania 
piachu lub mułu wypełniającego przestrzenie między kamieniami, które są istotnymi 
schroniskami ryb i bezkręgowców. Częste wahania przepływu wody prowadzą też to 
przesortowania rumowiska w wodzie dolnej w taki sposób, że powierzchnia się utwardza. 
Wahania przepływu powodują częste wysychanie siedlisk lub dryft organizmów o słabych 
możliwościach pływackich (np. larwy ryb i bezkręgowców) w dół rzeki.  

Podwyższona ewapotranspiracja w zbiorniku zmniejsza ilość wody zrzutowej, prowadząc do 
przedłużonych czasów trwania i większej częstotliwości niżówek. Szczególnie w lecie, kiedy 
niska woda szybko się nagrzewa ma to zasadniczy wpływ na kondycję ryb. Jest to także typowy 
rezultat urbanizacji zlewni i zmian klimatycznych, który jest intensyfikowany przez budowle 
poprzeczne.   

Dryft organizmów ze zbiornika także powoduje zmianę składu gatunkowego zespołu ryb w 
dolnej wodzie. Organizmy te stanowią źródło pokarmu dla drapieżnych ryb i bezkręgowców, 
przyczyniając się do zwiększenia ich liczebności. Przykładem może być udokumentowana 
poniżej ciepłych zbiorników dominacja chruścików, które zbierają dryft organiczny w budowane 
specjalne sieci.  

2) Regulacja/utrzymanie - budowle na brzegu  

• konstrukcje betonowe i z kamienia gładkiego 
 

a) etap realizacji 

Regulacja  zmienia skład ilościowy i gatunkowy zespołu ryb na odcinku prowadzenia  prac oraz 
na odcinku rzeki poniżej budowli (długość zależna od rozmiaru inwestycji i zakresu prac) w 
trakcie wykonania. Prowadzi do tego zamulenie i zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz przyrost 
zawiesiny wodnej ograniczającej widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej skrzela przy 
długotrwałych stężeniach zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 mg/l, 
powodującej powstawanie na nich ognisk zapalnych. Ponadto w samym miejscu wykonywania 
budowli pojawia się ograniczona obszarowo zmiana składu ilościowego i gatunkowego zespołu 
ryb w następstwie prowadzenia prac budowlanych przez przekształcenia siedlisk ryb i 
częściowe lub całkowite przesuszenie koryta. Powstające w czasie podwodnych prac hałas i 
wibracje, stają się często przyczyną zatrzymania migracji ryb. W rzekach małych zmiany te 
utrzymują się przez wiele lat. 
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b) etap eksploatacji 

Brzegowe budowle regulacyjne mają na celu umocnienie brzegów i obniżenie ich szorstkości. 
Pod względem biologicznym powodują one długotrwałe zmiany składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu ryb oraz jego struktury wiekowej (zmniejszenie udziału grup 
narybkowych, juwenilnych i dorosłych) oraz pogorszenie kondycji ryb w przebudowanym, 
uregulowanym betonowymi umocnieniami  odcinku rzeki i poniżej. Jest to konsekwencją 
zubożenia struktury siedliska przez likwidacje żerowisk i ostoi takich jak podcięte brzegi, 
zwisające gałęzie, zacienienie i nieregularna linia brzegowa. Ekotony brzegowe są kluczowe dla 
ekosystemów rzecznych, bowiem charakteryzują się bogactwem flory i fauny. Ich dewastacja ma 
dlatego ogromny  wpływ na stan ichtiofauny w szczególności w rzekach typu przejściowego i 
nizinnego, gdzie ograniczają także dostęp do środowisk przybrzeżnych (boczne odnogi, 
starorzecza czy rozlewiska, które grają ogromną rolę w  procesie reprodukcyjnym).   

Z reguły budowle brzegowe prowadzą do ujednolicenia i wygładzenia obudowanych brzegów 
koryta rzecznego, podnosząc i wyrównując prędkość wody. Tworzy to warunki bardziej 
przyjazne dla organizmów przystosowanych do wyższych prędkości, czyli większych i 
silniejszych ryb. Brak szorstkości ogranicza proces natlenienia wody występujący w strefach 
turbulentnych. Jednolite brzegi koryta eliminują rozlewiska i zastoiska i tworząc tzw. koryto 
żłobowe (rynnowe), w którym, są bardzo niestabilne warunki siedliskowe spowodowane 
dużymi wahaniami prędkości i głębokości wody. W korycie o stromych ścianach, przyrosty 
przepływu powodują, że rzeka staje się głębsza i szybciej płynie całym przekrojem, podczas gdy 
szerokość pozostaje mniej więcej bez zmian. Dla odmiany, w przekroju poprzecznym koryt o 
nieregularnych i wypłaszczonych brzegach, przyrost szerokości jest znacznie większy niż 
zmiany hydrauliczne, co utrzymuje prędkości i głębokości na podobnym poziomie niezależnie od 
wahań przepływu.  Ponadto strome brzegi eliminują rozległe obszary płycizn, które służą jako 
miejsca wychowu stadiów narybkowych wielu gatunków ryb, narażając narybek na dryft i presję 
drapieżników. Zmniejsza to drastycznie efektywność rozrodu ryb. W konstrukcjach betonowych 
ściany są nieprzepuszczalne dla wody i gładkie co powoduję niską dyssypację energii wody i 
prowadzi do większej częstotliwości i intensywności wezbrań. Eliminacja erozji bocznej 
urozmaicającej strukturę brzegów limituje możliwości chronienia się organizmów przed 
wysokimi prędkościami wody w trakcie wezbrań. Brak roślinności brzegowej na takich 
umocnieniach prowadzi do ograniczenia bazy pokarmowej (np. organizmów żyjących na 
rumoszu drzewnym), zanik żerowisk i schronienia przed drapieżnikami. Braku zacienienia 
prowadzi do podwyższenia temperatury wody, co ma poważny wpływ także na rzekę poniżej 
konstrukcji. 

Na długich odcinkach poniżej regulacji, deficyt zawiesiny wodnej prowadzi do wcinania się 
koryta i w konsekwencji do zmian rozkładu substratu, destabilizacji hydraulicznej siedlisk, jak 
opisano powyżej, oraz braku łączności z terasą zalewową i środowiskami przybrzeżnymi (rzeki 
typu przejściowego i nizinnego). Prognozowane negatywne zmiany w zdecydowanie większym 
stopniu wystąpią w rzekach małych. Nizinne duże rzeki są pod tym względem mniej wrażliwe, 
zwłaszcza gdy pozostawiona zostanie stała łączność strefy nurtowej ze środowiskami 
przyrzecznymi. 

 



„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

49 
 

• konstrukcje z  kamienia łamanego 
 
a) etap realizacji 

Regulacja  zmienia skład ilościowy i gatunkowy zespołu ryb na odcinku prowadzenia  prac oraz 
na odcinku rzeki poniżej budowli (długość zależna od rozmiaru inwestycji i zakresu prac) w 
trakcie wykonania. Następuje to wskutek zamulenie i zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz 
przyrostu zawiesiny wodnej ograniczającej widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej 
skrzela przy długotrwałych stężeniach zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 
mg/l, powodującej powstawanie na nich ognisk zapalnych. Ponadto w samym miejscu 
wykonywania budowli pojawia się ograniczona obszarowo zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu ryb w następstwie prowadzenia prac budowlanych przez przekształcenia 
siedlisk ryb i częściowe lub całkowite przesuszenie koryta. W rzekach małych zmiany te 
utrzymują się przez wiele lat. 

 
b) etap eksploatacji 

Budowle regulacyjne z kamienia łamanego mają na celu przede wszystkim umocnienie brzegów. 
Pod względem biologicznym powodują one długotrwałe zmiany składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu ryb oraz jego struktury wiekowej (zmniejszenie udziału grup 
narybkowych i dorosłych, a zwiększenie liczebności form juwenilnych) w przebudowanym, 
uregulowanym umocnieniami  odcinku rzeki i poniżej. Jest to konsekwencją zubożenia struktury 
siedliska przez likwidacji żerowisk i ostoi takich jak podcięte brzegi, zwisające gałęzie, 
zacienienie i nieregularna linia brzegowa. W ich miejsce powstaje nowe siedlisko w formie 
opaski brzegowej z kamienia łamanego. Ekotony brzegowe są kluczowe dla ekosystemów 
rzecznych bowiem charakteryzują się bogactwem flory i fauny. Ich dewastacja ma dlatego 
ogromny  wpływ na stan ichtiofauny w szczególności w rzekach typu przejściowego i nizinnego, 
gdyż ograniczany jest dostęp do środowisk przyrzecznych (boczne odnogi, starorzecza czy 
rozlewiska, które grają ogromną rolę w  procesie rozrodu ryb).   

Z reguły budowle brzegowe prowadzą do ujednolicenia ścian koryta podnosząc i ujednolicając 
prędkość wody. Tworzy to warunki bardziej przyjazne dla organizmów przystosowanych do 
wyższych prędkości, czyli większych i silniejszych ryb.  Jednolite brzegi koryta eliminują 
rozlewiska i zastoiska i tworząc tzw. koryto żłobowe (rynnowe), w którym powstają bardzo 
niestabilne warunki siedliskowe spowodowane dużymi wahaniami prędkości i głębokości wody. 
W korycie o stromych ścianach, przyrosty przepływu powodują, że rzeka staje się głębsza i 
szybciej płynąca na całym przekroju, podczas gdy szerokość pozostaje mniej więcej bez zmian. 
Dla odmiany, w przekroju poprzecznym koryt o nieregularnych i wypłaszczonych brzegach 
przyrost szerokości jest znacznie większy niż zmiany hydrauliczne, co utrzymuje prędkości i 
głębokości na podobnym poziomie niezależnie od wahań przepływu. Ponadto strome brzegi 
eliminują duże obszary płycizn, które służą jako miejsca wychowu stadiów narybkowych wielu 
gatunków ryb, narażając narybek na dryft i presję drapieżników. Zmniejsza to drastycznie 
efektywność rozrodu ryb. Powstają też zmiany charakteru siedliska przez wprowadzenie 
równoległych opasek z kamienia łamanego. Przy zachowanej strukturze szczelinowej pomiędzy 
narzutem kamiennym, powstają siedliska dla form juwenilnych, w miejsce siedlisk narybku i ryb 
dorosłych. Ujednolicenie brzegów prowadzi do większej częstotliwości i intensywności wezbrań. 
Eliminacja erozji bocznej urozmaicającej strukturę brzegów, limituje możliwości chronienia się 
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organizmów przed wysokimi prędkościami wody w trakcie wezbrań oraz zmniejsza liczbę 
kryjówek przybrzeżnych dostępnych dla ryb.  

Brak roślinności brzegowej na takich umocnieniach prowadzi do ograniczenia bazy pokarmowej 
(np. organizmów żyjących na rumoszu drzewnym), zaniku żerowisk i kryjówek chroniących 
przed drapieżnikami. Brak zacienienia prowadzi do podwyższenia temperatury wody, co ma 
poważny wpływ także na rzekę poniżej konstrukcji. 

Na długich odcinkach poniżej regulacji, deficyt zawiesiny i rumowiska wleczonego prowadzi do 
wcinania się koryta i w konsekwencji do zmian rozkładu substratu, destabilizacji hydraulicznej 
siedlisk, jak opisano powyżej, oraz braku łączności z terasą zalewową i środowiskami 
przyrzecznymi (typ rzek przejściowy i nizinny).  

 

• faszyna 
 

a) etap realizacji 

Regulacja  zmienia skład ilościowy i gatunkowy zespołu ryb na odcinku prowadzenia  prac oraz 
na odcinku rzeki poniżej budowli (długość zależna od rozmiaru inwestycji i zakresu prac) w 
trakcie wykonania. Prowadzi do tego zamulenie i zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz przyrost 
zawiesiny wodnej ograniczającej widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej skrzela przy 
długotrwałych stężeniach zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 mg/l, 
powodującej powstawanie na nich ognisk zapalnych. Ponadto w samym miejscu wykonywania 
budowli pojawia się ograniczona obszarowo zmiana składu ilościowego i gatunkowego zespołu 
ryb w następstwie prowadzenia prac budowlanych przez przekształcenia siedlisk ryb i 
częściowe lub całkowite przesuszenie koryta. W rzekach małych zmiany te utrzymują się przez 
wiele lat. 

b) etap eksploatacji 

Faszynowe budowle regulacyjne brzegów, mają na celu ich umocnienie. Pod względem 
biologicznym powodują one długotrwałe zmiany składu ilościowego i gatunkowego zespołu ryb 
oraz jego struktury wiekowej (Zmniejszenie udziału grup narybkowych. Formy dorosłe oraz 
juwenilne – ich liczebność zależna od sposobu układania faszyny. Gdy jest ściśle układana, 
liczebność tych stadiów silnie spada. Gdy układana w sposób tworzący strukturę szczelin 
pomiędzy luźno układanymi wiązkami, liczebność osobników dorosłych i juwenilnych nadal 
może być dość znaczna w przebudowanym, uregulowanym faszyną odcinku rzeki (warunkiem 
jest zachowanie odpowiedniej głębokości i zróżnicowania morfologicznego koryta rzeki). 
Spadek liczebności ryb jest konsekwencją zubożenia struktury siedliska przez likwidacji 
żerowisk i ostoi takich jak podcięte brzegi, płycizny przybrzeżne, zwisające gałęzie, zacienienie i 
nieregularna linia brzegowa, a także zmiany  charakteru siedliska przez wprowadzenie 
równoległych opasek z faszyny. Tylko przy zachowanej strukturze szczelinowej pomiędzy 
kiszkami faszynowymi, powstają siedliska (kryjówki) dla form juwenilnych i ryb dorosłych. 

 Ekotony brzegowe są kluczowe dla ekosystemów rzecznych bowiem charakteryzują się 
bogactwem flory i fauny. Ich dewastacja ma dlatego ogromny  wpływ na stan ichtiofauny w 
szczególności w rzekach typu przejściowego i nizinnego, gdy ograniczony zostanie dostęp do 
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środowisk przyrzecznych (boczne odnogi, starorzecza czy rozlewiska), które grają ogromną rolę 
w  procesie rozrodu ryb.   

Z reguły budowle brzegowe prowadzą do ujednolicenia ścian koryta podnosząc i ujednolicając 
prędkość wody. Tworzy to warunki bardziej przyjazne dla organizmów przystosowanych do 
wyższych prędkości, czyli większych i silniejszych ryb.  Jednolite brzegi koryta eliminują 
rozlewiska i zastoiska i tworząc tzw. koryto żłobowe (rynnowe), w którym, powstają bardzo 
niestabilne warunki siedliskowe spowodowane dużymi wahaniami prędkości i głębokości wody. 
W korycie o stromych ścianach, przyrosty przepływu powodują, że rzeka staje się głębsza i 
szybciej płynąca na całym przekroju, podczas gdy szerokość pozostaje mniej więcej bez zmian. 
Dla odmiany, w przekroju poprzecznym koryt o nieregularnych i wypłaszczonych brzegach 
przyrost szerokości jest znacznie większy niż zmiany hydrauliczne, co utrzymuje prędkości i 
głębokości na podobnym poziomie niezależnie od wahań przepływu.  Ponadto strome brzegi 
eliminują duże obszary płycizn, które służą jako miejsca wychowu stadiów narybkowych wielu 
gatunków ryb, narażając narybek na dryft i presję drapieżników. Zmniejsza to drastycznie 
efektywność rozrodu ryb. Powstają też zmiany charakteru siedliska przez wprowadzenie 
równoległych opasek z faszyny. Przy zachowanej strukturze szczelinowej pomiędzy kiszkami 
faszynowymi, powstają siedliska dla form juwenilnych, w miejsce siedlisk narybku i ryb 
dorosłych. Ujednolicenie brzegów prowadzi do większej częstotliwości i intensywności wezbrań. 
Eliminacja erozji bocznej urozmaicającej strukturę brzegów, limituje możliwości chronienia się 
organizmów przed wysokimi prędkościami wody w trakcie wezbrań i powstawanie 
przybrzeżnych kryjówek ryb.  

Na długich odcinkach poniżej regulacji, deficyt zawiesiny i rumowiska wleczonego prowadzi do 
wcinania się koryta i w konsekwencji do zmian rozkładu substratu, destabilizacji hydraulicznej 
siedlisk, jak opisano powyżej, oraz braku łączności z terasą zalewową i środowiskami 
przyrzecznymi (rzeki typu przejściowego i nizinnego). Prognozowane negatywne zmiany w 
zdecydowanie większym stopniu wystąpią w rzekach małych. Nizinne duże rzeki duże są pod 
tym względem mniej wrażliwe, zwłaszcza gdy pozostawiona zostanie stała łączność strefy 
nurtowej ze środowiskami przyrzecznymi. 

 

3) Regulacja/utrzymanie - budowle w dnie  
 
• beton i kamień płaski 

 
a) etap realizacji 

Regulacja  zmienia skład ilościowy i gatunkowy zespołu ryb na odcinku prowadzenia  prac oraz 
na odcinku rzeki poniżej budowli  w trakcie wykonania. Prowadzi do tego zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz wzrost koncentracji zawiesiny wodnej, ograniczającej 
widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej skrzela, a przy długotrwałych stężeniach 
zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 mg/l, powodującej powstawanie na 
nich ognisk zapalnych. Ponadto w samym miejscu wykonywania budowli pojawia się 
ograniczona obszarowo zmiana składu ilościowego i gatunkowego zespołu ryb w następstwie 
prowadzenia prac budowlanych przez przekształcenia siedlisk ryb i częściowe lub całkowite 
przesuszenie koryta.  
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Zakłócenie lub uniemożliwienie migracji wstępującej powoduje także przejściowe zmiany 
gatunkowe w miejscu i powyżej budowli. W rzekach małych zmiany te utrzymują się przez wiele 
lat. 

b) etap eksploatacji 

Betonowe budowle denne powodują długotrwałe zmiany składu ilościowego i gatunkowego 
zespołu ryb, jego struktury wiekowej kondycji ryb na odcinku zabudowanym a w szczególności 
drastyczne zmniejszenie liczebności grup narybkowych, juwenilnych i dorosłych w 
przebudowanym, odcinku rzeki. Jest to konsekwencją zubożenia struktury siedliska przez 
likwidację żerowisk i ostoi takich jak  plosa i zagłębienia, płycizny przybrzeżne, i wprowadzenia 
w dnie gładkich powierzchni betonowych, które nie zapewniają schronienia, inicjując 
zwiększenie i ujednolicenie prędkości przepływu wody.  Tworzy to warunki bardziej przyjazne 
dla organizmów przystosowanych do wyższych prędkości, czyli większych i silniejszych ryb.  
Rozkład głębokości jest także jednolity często zdominowany przez bardzo niskie wartości.  

Powstają przez to niestabilne warunki siedliskowe spowodowane dużymi wahaniami prędkości 
i głębokości wody. Eliminacja przestrzeni interstycjalnej  likwiduje bardzo ważne schroniska 
młodych ryb i bezkręgowców, i tarliska wielu ryb. Zanikają duże obszary płycizn, które służą 
jako miejsca wychowu stadiów narybkowych wielu gatunków ryb, narażając narybek na dryft i 
drapieżnictwo. Zmniejsza to drastycznie efektywność rozrodu ryb. Ujednolicenie dna prowadzi 
do większej częstotliwości i intensywności wezbrań. Brak powierzchni urozmaicającej strukturę 
dna limituje możliwości schronienia organizmów przed wysokimi prędkościami wody w trakcie 
wezbrań, a także ostoi i żerowisk wielu gatunków reofilnych. Ryby takie jak np. pstrąg żerujące 
na organizmach dryfujących wykorzystują strefę spokojnej wody za przeszkodą (głazy, otoczaki, 
rumosz drzewny) jako stanowiska łowieckie. Ogranicza to bazę pokarmową ryb żerujących na 
kamieniach i grubym żwirze jak i na rumoszu drzewnym, których brak przy takim sposobie  
regulacji. Wypłycone i odsłonięte koryto szybko się nagrzewa powodując zmianę termiki wody 
poniżej budowli. Na długich odcinkach poniżej regulacji, deficyt zawiesiny i rumowiska 
wleczonego prowadzi do wcinania się koryta i w konsekwencji do zmian rozkładu substratu, 
destabilizacji hydraulicznej siedlisk, jak opisano powyżej, oraz braku łączności z terasą 
zalewową i środowiskami przyrzecznymi (rzeki przejściowe i nizinne). Powoduje to 
długotrwałe zmiany składu gatunkowego i ilościowego zespołów ryb. Zmiany gatunkowe są 
również obserwowane powyżej budowli ze względu na barierę migracyjną jaką często tworzy 
budowla poprzeczna. 

• kamień łamany 
 

a) etap realizacji 

Regulacja  zmienia skład ilościowy i gatunkowy zespołu ryb na odcinku prowadzenia  prac oraz 
na odcinku rzeki poniżej budowli  w trakcie wykonania. Prowadzi do tego zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz wzrost koncentracji zawiesiny wodnej ograniczającej 
widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej skrzela przy długotrwałych stężeniach 
zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 mg/l i powodującej powstawanie na 
nich ognisk zapalnych. Ponadto w samym miejscu wykonywania budowli pojawia się 
ograniczona obszarowo zmiana składu ilościowego i gatunkowego zespołu ryb w następstwie 
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prowadzenia prac budowlanych przez przekształcenia siedlisk ryb i częściowe lub całkowite 
przesuszenie koryta.  

W zależności od sposobu prowadzenia prac zakłócenie lub uniemożliwienie migracji 
wstępującej powoduje także przejściowe zmiany gatunkowe w miejscu i powyżej budowli. W 
rzekach małych zmiany te utrzymują się przez wiele lat. 

b) etap eksploatacji 

Budowle denne powodują długotrwałe zmiany składu ilościowego i gatunkowego zespołu ryb, 
jego struktury wiekowej kondycji ryb na odcinku zabudowanym a w szczególności drastyczne 
zmniejszenie liczebności grup narybkowych, juwenilnych i dorosłych w przebudowanym, 
odcinku rzeki. Jest to konsekwencją wprowadzenia na brzegach równoległych opasek z 
kamienia łamanego oraz umocnienie dna narzutem kamienia łamanego prowadzących do 
zubożenia struktury siedliska przez likwidację żerowisk i ostoi takich jak podcięte brzegi, 
płycizny przybrzeżne, zwisające gałęzie, zacienienie. Przy zachowanej strukturze szczelinowej 
pomiędzy narzutem kamiennym, powstają siedliska dla form juwenilnych, częściowo 
wykorzystywane również przez osobniki dorosłe. W mniejszym stopniu siedliska te mogą być 
wykorzystywane przez narybek, zwłaszcza jego najwcześniejsze stadia rozwojowe. 

Ujednolicenie przekroju prowadzi do zwiększenia i ujednolicenie prędkości przepływu wody. 
Tworzy to warunki bardziej przyjazne dla organizmów przystosowanych do wyższych 
prędkości, czyli większych i silniejszych ryb.  Rozkład głębokości jest także jednolity często 
zdominowany przez bardzo niskie wartości.  

Powstają przez to niestabilne warunki siedliskowe spowodowane dużymi wahaniami prędkości 
i głębokości wody. Zanikają tarliska i obszary płycizn, które służą jako miejsca wychowu stadiów 
narybkowych wielu gatunków ryb, narażając narybek na dryft i presję drapieżników. Zmniejsza 
to drastycznie efektywność rozrodu ryb. W rzekach nizinnych takie struktury są bardzo 
nietypowe i tworzą raczej siedliska dla ryb typu przejściowego i górskiego, dla których panujące 
tutaj normalnie warunki hydrauliczne i termiczne są nieodpowiednie. Ujednolicenie formy dna 
prowadzi do większej częstotliwości i intensywności wezbrań. Ogranicza to bazę pokarmową 
ryb żerujących na grubym żwirze i na rumoszu drzewnym, którego brak przy takich budowlach. 
Wypłycone i odsłonięte koryto szybko się nagrzewa powodując zmianę termiki wody poniżej 
budowli. Na długich odcinkach poniżej regulacji, deficyt zawiesiny i rumowiska wleczonego 
prowadzi do wcinania się koryta i w konsekwencji do zmian rozkładu substratu, destabilizacji 
hydraulicznej siedlisk, jak opisano powyżej, oraz braku łączności z terasą zalewową i 
środowiskami przyrzecznymi (rzeki przejściowe i nizinne). Powoduje to długotrwałe zmiany 
składu gatunkowego i ilościowego zespołów ryb. Zmiany gatunkowe są również obserwowane 
powyżej budowli ze względu na barierę migracyjną jaką często tworzy budowla poprzeczna.   

• drewno 
 

a) etap realizacji  

Regulacja  zmienia skład ilościowy i gatunkowy zespołu ryb na odcinku prowadzenia  prac oraz 
na odcinku rzeki poniżej budowli  w trakcie wykonania. Prowadzi do tego zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz wzrost koncentracji zawiesiny wodnej ograniczającej 
widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej skrzela przy długotrwałych stężeniach 
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zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 mg/l i powodującej powstawanie na 
nich ognisk zapalnych. Ponadto w samym miejscu wykonywania budowli pojawia się 
ograniczona obszarowo zmiana składu ilościowego i gatunkowego zespołu ryb w następstwie 
prowadzenia prac budowlanych przez przekształcenia siedlisk ryb i częściowe lub całkowite 
przesuszenie koryta.  

Zakłócenie lub uniemożliwienie migracji wstępującej powoduje także przejściowe zmiany 
gatunkowe w miejscu i powyżej budowli. W rzekach małych zmiany te utrzymują się przez wiele 
lat. 

b) etap eksploatacji 

Drewniane budowle denne powodują długotrwałe zmiany składu ilościowego i gatunkowego 
zespołu ryb, jego struktury wiekowej kondycji ryb na odcinku zabudowanym a w szczególności 
drastyczne zmniejszenie liczebności grup narybkowych, juwenilnych i dorosłych w 
przebudowanym, odcinku rzeki. Jest to konsekwencją zubożenia struktury siedliska przez 
likwidację żerowisk i ostoi interstycjalnych (luźniej struktury dna). Ujednolicenie przekroju 
prowadzi do zwiększenia i ujednolicenie prędkości przepływu wody.  Tworzy to warunki 
bardziej przyjazne dla organizmów przystosowanych do wyższych prędkości, czyli większych i 
silniejszych ryb.  Rozkład głębokości jest także jednolity często zdominowany przez bardzo 
niskie wartości (bardzo płytko).  

Powstają przez to niestabilne warunki siedliskowe spowodowane dużymi wahaniami prędkości 
i głębokości wody wraz z przepływem. Zanikają tarliska i obszary płycizn, które służą jako 
miejsca wychowu stadiów narybkowych wielu gatunków ryb, narażając narybek na dryft i 
drapieżnictwo. Zmniejsza to drastycznie efekty reprodukcji ryb. W rzekach nizinnych takie 
struktury są bardzo nietypowe i tworzą raczej siedliska dla ryb typu przejściowego i górskiego, 
dla których panujące tutaj normalnie warunki hydrauliczne i termiczne są nieodpowiednie. 
Ujednolicenie formy dna prowadzi do większej częstotliwości i intensywności wezbrań. 
Ogranicza to bazę pokarmową ryb żerujących na kamieniach i grubym żwirze, którego brak przy 
takich budowlach. Na długich odcinkach poniżej regulacji, deficyt zawiesiny i rumowiska 
wleczonego prowadzi do wcinania się koryta i w konsekwencji do zmian rozkładu substratu, 
destabilizacji hydraulicznej siedlisk, jak opisano powyżej, oraz braku łączności z terasą 
zalewową i środowiskami przyrzecznymi (rzeki przejściowe i nizinne). Powoduje to 
długotrwałe zmiany składu gatunkowego i ilościowego zespołów ryb. Zmiany gatunkowe są 
również obserwowane powyżej budowli ze względu na barierę migracyjną jaką często tworzy 
budowla w dnie.   

 

4) Regulacja/ utrzymanie cieku - zmiana przekroju podłużnego (np. skracanie długości 
cieku przez odcinanie mendrów) 
 
a) etap realizacji 

Regulacja zmienia skład ilościowy i gatunkowy zespołu ryb na odcinku prowadzenia  prac oraz 
na odcinku rzeki poniżej budowli  w trakcie wykonania. Prowadzi do tego zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz wzrost koncentracji zawiesiny wodnej ograniczającej 
widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej skrzela, a przy długotrwałych stężeniach 
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zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 mg/l, powodującej powstawanie na 
nich ognisk zapalnych. Ponadto w samym miejscu wykonywania budowli pojawia się 
ograniczona obszarowo zmiana składu ilościowego i gatunkowego zespołu ryb w następstwie 
prowadzenia prac budowlanych przez przekształcenia siedlisk ryb i częściowe lub całkowite 
przesuszenie koryta.  

Zakłócenie lub uniemożliwienie migracji wstępującej powoduje także przejściowe zmiany 
gatunkowe w miejscu i powyżej budowli. Zasięg negatywnego oddziaływania zależny od zakresu 
i intensywności prac. W rzekach małych zmiany te utrzymują się przez wiele lat. 

b) etap eksploatacji  

Budowle regulacyjne zmieniające przekrój podłużny powodują długotrwałe zmiany składu 
ilościowego i gatunkowego zespołu ryb oraz jego struktury wiekowej (spadek pogłowia grup 
narybkowych, juwenilnych i dorosłych) oraz pogorszenie kondycji ryb w przebudowanym 
odcinku rzeki i poniżej. Jest to konsekwencją zmniejszenia ilości i zubożenia struktury siedliska 
przez zakłócenie sekwencji bystrze-ploso, likwidacja meandrów i środowisk przyrzecznych w 
rzekach nizinnych, wzrost monotonii habitatów oraz wyprostowanie i skrócenie biegu cieku. 
Zmiana długości cieku modyfikuje spadek i w konsekwencji warunki hydrauliczne. W zależności 
od rodzaju i zakresu zabudowy mogą powstać albo warunki wyższych prędkości powodujące 
erozję lub spowolnionych prędkości prowadzące o agradacji i zamulenia substratu dennego. 
Zmienia to użyteczność siedliska dla fauny rodzimej.  

Jednolite brzegi koryta eliminują rozlewiska i zastoiska, tworząc tzw. koryto żłobowe 
(rynnowe), w którym powstają bardzo niestabilne warunki siedliskowe spowodowane dużymi 
wahaniami prędkości i głębokości wody. W korycie o stromych ścianach, przyrosty przepływu 
powodują, że rzeka staje się głębsza i szybciej płynąca na całym przekroju, podczas gdy 
szerokość pozostaje mniej więcej bez zmian. Dla odmiany, w przekroju poprzecznym koryt o 
nieregularnych i wypłaszczonych brzegach przyrost szerokości jest znacznie większy niż zmiany 
hydrauliczne, co utrzymuje prędkości i głębokości na podobnym poziomie niezależnie od wahań 
przepływu.   

Ponadto strome brzegi eliminują duże obszary płycizn i  (w rzekach przejściowych i nizinnych) 
dostęp do środowisk przyrzecznych, które służą jako miejsca tarła i wychowu stadiów 
narybkowych wielu gatunków ryb. Wraz z utratą tarlisk zmniejsza to drastycznie efektywność 
reprodukcji ryb.  

Ujednolicone koryta prowadzą do większej intensywności i częstotliwości wezbrań a drenaż 
terenów podmokłych prowadzi także przedłużenia czasu trwania niżówek, które systematycznie 
pogarszają kondycję i skład ilościowy zespołu.  

Eliminacja erozji bocznej i dennej urozmaicającej strukturę siedliska limituje możliwości 
schronienia organizmów przed wysokimi prędkościami wody w trakcie wezbrań. Absencja 
roślinności brzegowej na takich umocnieniach prowadzi do ograniczenia bazy pokarmowej (np. 
organizmów żyjących na rumoszu drzewnym), zanik żerowisk i schronienia przed 
drapieżnikami. Brak zacienienia prowadzi do podwyższenia temperatury wody, co ma poważny 
wpływ także na rzekę poniżej konstrukcji. 



„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

56 
 

Na długich odcinkach poniżej regulacji, spowodowany zmianą powierzchni erozyjnej 
uregulowanego odcinka (zmniejszenie powierzchni dna, likwidacja meandrów i zjawiska 
podcinania brzegów) deficyt zawiesiny i rumowiska wleczonego, prowadzi do wcinania się 
koryta i w konsekwencji do zmian rozkładu substratu, destabilizacji hydraulicznej siedlisk, jak 
opisano powyżej, oraz braku łączności z terasą zalewową i środowiskami przyrzecznymi (rzeki 
typu przejściowego i nizinne).  Regulacja może także prowadzić do pojawiania się zjawiska 
agradacji zawiesiny i rumowiska w odcinku rzeki tuż poniżej odcinka z przyspieszoną erozją, 
spowodowana regulacja koryta powyżej.  

 

5) Konserwacja koryta 
 
a) etap realizacji 

Prace związane z konserwacją koryta, prowadzą w trakcie realizacji do zmiany składu 
ilościowego i gatunkowego zespołu ryb na objętym nimi odcinku rzeki oraz na odcinku rzeki 
poniżej. Prowadzą do zamulenie i zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz wzrostu koncentracji 
zawiesiny wodnej ograniczającej widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej skrzela, przy 
długotrwałych stężeniach zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 mg/l, 
powodującej powstawanie na nich ognisk zapalnych. Następuje także lokalna zmiana składu 
gatunkowego i ilościowego zespołu na konserwowanym odcinku wskutek dewastacji siedlisk 
ryb w korycie rzeki oraz zlokalizowanych w środowiskach przyrzecznych (szczególnie wrażliwe 
mniejsze rzeki nizinne) oraz ograniczeniem  bazy pokarmowej Zasięg negatywnego 
oddziaływania zależny od zakresu i intensywności prac. Zakłócenie lub uniemożliwienie 
migracji wstępującej powoduje także przejściowe zmiany gatunkowe w miejscu i powyżej 
budowli. W rzekach małych zmiany te utrzymują się przez wiele lat. 

b) etap eksploatacji 

Prace konserwacyjne polegające na odmulaniu, usuwaniu rumoszu o roślinności  powodują 
długotrwałe zmiany składu ilościowego i gatunkowego zespołu ryb oraz jego struktury 
wiekowej (spadek pogłowia grup narybkowych, juwenilnych i dorosłych) oraz pogorszenie 
kondycji ryb w konserwowanym. Jest to konsekwencją zubożenia struktury siedliska przez 
likwidację żerowisk i ostoi takich jak podcięte brzegi, płycizny przybrzeżne, zwisające gałęzie, 
zacienienie, rumosz drzewny czy połączenia z bocznymi odnogami i starorzeczami. Ponadto 
konserwacja narusza strukturę substratów dennych i przez to bazę pokarmową ryb. Usunięcie 
organizmów filtrujących wodę takich jak małże wpływa negatywnie na jakość wody w odcinku 
konserwowanym jak i poniżej. Wybieranie rumowiska i odkładanie go na brzegu rzeki prowadzi 
do ujednolicenia koryta nadając mu formę żłobową (rynnową) co prowadzi do unifikacji 
rozkładu prędkości i głębokości przy jednoczesnym wzroście prędkości średniej, zmniejszonej 
dyssypacji energii  i wzrostu zagrożenia powodziowego poniżej odcinka konserwowanego. 
Forma koryta żłobowego charakteryzuje się niestabilnym siedliskiem hydraulicznym jak 
opisano powyżej. Ujednolicenie dna prowadzi do większej częstotliwości i intensywności 
wezbrań. Tworzy to warunki bardziej przyjazne dla organizmów ubikwistycznych i 
przystosowanych do wyższych wahań prędkości, czyli większych i silniejszych ryb.  Rozkład 
głębokości jest także jednolity często zdominowany przez bardzo niskie wartości.  
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Dochodzi także do ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację tarlisk w korycie i 
środowiskach przyrzecznych (odcięte boczne odnogi, starorzecza, likwidacja obszarów 
zalewiskowych), a także przybrzeżnych płycizn spełniających rolę mateczników narybku.. Brak 
powierzchni urozmaicającej strukturę dna limituje możliwości schronienia organizmów przed 
wysokimi prędkościami wody w trakcie wezbrań, a także ostoi i żerowisk wielu gatunków 
reofilnych. Ogranicza to bazę pokarmową ryb żerujących na kamieniach i grubym żwirze jak i na 
rumoszu drzewnym. W trakcie niżówek woda w odsłoniętym i niezacienionym korycie szybko 
się nagrzewa powodując zmianę termiki wody. Na długich odcinkach poniżej regulacji, może się 
pojawić deficyt lub nadmiar zawiesiny i rumowiska wleczonego, co prowadzi prowadzi do 
wcinania się lub agradacji koryta i w konsekwencji do zmian rozkładu substratu, destabilizacji 
hydraulicznej siedlisk, jak opisano powyżej, oraz braku łączności z terasą zalewową i 
środowiskami przyrzecznymi (rzeki przejściowe i nizinne).  Powoduje to długotrwałe zmiany 
składu gatunkowego i ilościowego zespołów ryb. Zmiany gatunkowe są również obserwowane 
powyżej budowli ze względu na barierę migracyjną jaką często tworzy odcinek konserwowany. 

 

6) Budowa wałów przeciwpowodziowych  
 
a) etap realizacji 

Budowa wałów przeciwpowodziowych w trakcie realizacji, może przyczyniać się do zmiany 
składu ilościowego i gatunkowego zespołu ryb na odcinku prowadzenia  prac oraz na odcinku 
rzeki poniżej. Prowadzi do tego zamulenie i zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz wzrost 
koncentracji zawiesiny wodnej ograniczającej widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej 
skrzela przy długotrwałych stężeniach zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 
mg/l, powodującej powstawanie na nich ognisk zapalnych. Ponadto siedliska przyrzeczne są 
często zasypywane i niszczone w trakcie usypywania wałów. Dochodzi także do lokalnej zmiany 
składu ilościowego i gatunkowego zespołu ryb na odcinku budowy wału przez dewastację 
siedlisk ryb w środowiskach przyrzecznych, zwłaszcza płycizn będących ważnym siedliskiem 
wychowu form narybkowych i ograniczeniem  dostępu do bazy pokarmowej w środowiskach 
przyrzecznych. 

b) etap eksploatacji 

Budowa wałów przeciwpowodziowych powoduje długotrwałe zmiany składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu ryb oraz jego struktury wiekowej w zależności od ich zakresu i 
wykonania. Jest to konsekwencją zubożenia siedliska przez likwidację dostępu do żerowisk i 
ostoi takich jak połączenia z bocznymi odnogami i starorzeczami. Ogranicza to dopływ 
substancji pokarmowych z terasy zalewowej i eliminuje kryjówki i ostoje w trakcie powodzi. 
Struktura siedlisk w międzywalu zmienia się, czasem bardzo dramatycznie, wskutek erozji 
powodziowej spowodowanej podwyższoną prędkością przepływu.  Prowadzi do wcinania i 
pogłębienia koryta i destabilizacji warunków hydraulicznych i siedlisk. Intensyfikacja fali 
powodziowej i ograniczenie retencji podnosi zagrożenie powodziowe poniżej odcinka 
obwałowanego.  

Dochodzi także do ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację tarlisk w środowiskach 
przyrzecznych (odcięte boczne odnogi, starorzecza, likwidacja obszarów zalewowych).  
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7) Pobór wody 
 
a) etap realizacji 

Wykonywanie ujęć poboru wody zmienia skład ilościowy i gatunkowy zespołu ryb na odcinku 
prowadzenia  prac oraz na odcinku rzeki poniżej wykonywania budowli.   Prowadzi do tego 
zamulenie i zapiaszczenie tarlisk i żerowisk oraz przyrost zawiesiny wodnej ograniczającej 
widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej skrzela przy długotrwałych stężeniach 
zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 mg/l, powodującej powstawanie na 
nich ognisk zapalnych. 

b) etap eksploatacji 

Pobór wody powiązany ze stworzeniem zbiornika zaporowego ma takie same konsekwencje jak 
budowle porzeczne. Takie i inne rozwiązania prowadzą także do długotrwałych  zmian składu 
gatunkowego i ilościowego zespołu wskutek poboru głównie w czasie przepływów niskich i 
poniżej miejsca poboru. Jest to związane ze zmniejszeniem powierzchni użytkowej (mokrej) 
siedlisk,  zubożenia struktury siedliska poprzez obniżenie prędkości i głębokości wody w czasie 
przepływów niskich.  Wydłużenie czasu trwania niżówek wskutek poboru nakłada się na 
podobny efekt urbanizacji i zmian klimatycznych i powoduje systematyczne pogorszenie 
kondycji ichtiofauny. Jest to połączone z podniesieniem temperatury wody, pogorszenia się jej 
jakości chemicznej a także zmianą rozkładu substratu. Źle wykonane i zarządzane instalacje 
ujęcia wody mogą doprowadzić do kompletnego wysuszenia siedlisk i kompletnej dewastacji 
ichtiofauny. W sytuacjach poboru wody do elektrowni wodnych dochodzi do przesychanie 
siedlisk w następstwie zmniejszenia wielkości stałego przepływu; ujednolicenia przepływu 
stałego oraz gwałtownych zmian jego wielkości w następstwie pracy elektrowni. Gwałtowne 
zmiany ilości przepływu powodują przemieszczanie substratu dennego, jego zamulanie, erozję, 
tworzenie lub odsłanianie opancerzenia dna. W konsekwencji erozji poniżej elektrowni 
wodnych dochodzi do wcinania koryta i destabilizacji warunków hydraulicznych oraz utraty 
połączenia z terasą zalewową i środowiskami przyrzecznymi.  

Brak decyzji o wyborze do powszechnego stosowania jednej nowoczesnej metody ustalania  
przepływów nienaruszalnych, uwzględniającej biologiczne wymagania fauny wodne i bliskie 
naturalnemu reżimy przepływu, przyczynia się do powstawania niekorzystnych zmian składu 
ilościowego i gatunkowego ichtiofauny. Duże straty obserwuje się także wskutek ginięcia ryb na 
kratach oraz na sitach pomp i w turbinach. Rzeki małe i górskie  są najbardziej narażone na 
negatywne wpływy poboru wody.  

 
8) Odprowadzanie ścieków 

a) etap realizacji 

W trakcie wykonania kolektorów spustowych oczyszczalni może dochodzić do zmian skład 
ilościowego i gatunkowego zespołu ryb. Dotyczy to miejsca wykonywania prac oraz odcinka 
rzeki poniżej. Prowadzą one zamulenia i zapiaszczenia tarlisk i żerowisk oraz wzrostu 
koncentracji zawiesiny wodnej. Ogranicza ona widoczność i zdobywanie pokarmu, zamula 
skrzela, a przy długotrwałych stężeniach zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 
100 mg/l, powoduje powstawanie na nich ognisk zapalnych. 
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b) etap eksploatacji 

Odprowadzanie ścieków prowadzi do przejściowej zmiany składu gatunkowego i ilościowego 
zespołu ryb, który po poprawie jakości wody szybko się regeneruje.  Wzrasta liczebność 
gatunków eurytopowych  kosztem stenotopowych. Dochodzi do zmiany składu ilościowego 
zespołu i struktury wiekowej; spowodowana wzrostem śmiertelności najmłodszych stadiów 
rozwojowych.  Ogólnie kondycja i stan zdrowotny ryb pogarsza się w wyniku długotrwałego 
oddziaływania zanieczyszczeń. Przy wysokich stężeniach dochodzi do śnięcia ryb, 
powodowanego zatruciem związkami chemicznymi lub wyczerpaniem tlenu (przyducha), w 
następstwie odprowadzania ścieków organicznych. Śnięcie może przybierać postać 
pojedynczych ubytków gatunków o największej wrażliwości na stan środowiska, a w 
szczególnych sytuacjach przybierać może masowy charakter. Smak i zapach ryb, oraz skażenie 
tkanek jest skutkiem akumulacji  substancji chemicznych.  Zanieczyszczona woda tworzy barierę 
migracyjną do żerowisk i tarlisk ryb. Konsekwencje zanieczyszczenia są bardziej dramatyczne w 
rzekach uregulowany, bo brak kryjówek i łączności z siedliskami przyrzecznymi i dopływami, 
zwiększa straty ichtiofauny.  

 
9) Renaturyzacja 

a) etap realizacji 

Renaturyzacja jest działaniem zmieniającym skład ilościowy i gatunkowy zespołu ryb. W trakcie 
jej realizacji na odcinku prowadzenia prac oraz na odcinku rzeki poniżej prowadzenie prac 
przyczyniać się może do zamulenia i zapiaszczenia tarlisk i żerowisk oraz wzrostu koncentracji 
zawiesiny wodnej ograniczającej widoczność i zdobywanie pokarmu, zamulającej skrzela, a przy 
długotrwałych stężeniach zawiesiny ciał stałych przekraczających koncentrację 100 mg/l, 
powodującej powstawanie na nich ognisk zapalnych. 

b) etap eksploatacji 

Odtworzenie bogatego składu ilościowego, gatunkowego oraz właściwej  struktury wiekowej 
zespołu ryb. Jest to rezultatem odbudowy zróżnicowania siedliskowego  ekosystemu rzecznego 
oraz wzrostu liczby siedlisk odpowiednich dla rozwoju gatunków ryb o zróżnicowanych 
wymaganiach. Istotne znaczenie posiada tutaj takie poprowadzenie renaturyzacji, aby 
zastosowane rozwiązania były zgodne z typem rzeki i tworzone siedliska wspierały oczekiwany 
skład zespołu ryb. Wprowadza się korektę przekroju podłużnego odtwarzając meandry, spadek i 
długość rzeki. Urozmaicenie przekroju poprzeczne tworzy kryjówki, żerowiska i tarliska a 
jednocześnie bardziej stabilne warunki hydrauliczne, termiczne i chemiczne. Dodatek rumoszu 
mineralnego i drzewnego odtwarza bazę pokarmową i schronienie a roślinność nadbrzeża 
ocienienie i ostoje. Istotnym działaniem jest również przywracanie łączności głównego nurtu 
rzeki ze środowiskami przyrzecznymi, takimi jak starorzecza, boczne odnogi, oczka wodne, 
swobodny dostęp do dopływów oraz na terasę zalewową. Preferuje się aby użyte środki 
techniczne inicjowały pojawienie się naturalnych procesów. Przykładem może być wykonanie 
deflektorów w uregulowanym korycie, wymuszających meandrujący charakter prądu wody. 
Nieocenione znaczenie dla odbudowy bogatej ichtiofauny, a więc celu jaki stawiany jest przy 
renaturyzacji ekosystemu rzeki, posiadają urządzenia służące  migracji ryb. Stosowane są różne  
ich typy, od seminaturalnych po techniczne. Dobór typu przepławki i jej parametrów 
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technicznych warunkowany jest strukturą gatunkową ichtiofauny oraz warunkami terenowymi i 
technicznymi wykonania urządzenia.  

Działania renaturyzacyjne wpływają także na skład ichtiofauny powyżej i poniżej budowli, ze 
względu rozprzestrzenianie się organizmów ze strefy odtworzonej. Ponadto poprawa 
warunków retencyjnych i erozyjnych wpływa pozytywnie na odcinek rzeki poniżej renaturyzacji 
poprzez dostarczanie rumowiska wleczonego, stabilizację hydrologiczną, poprawę jakości wody 
i zwiększenie bazy pokarmowej ryb.  

 

Tabela 1. Ocena wpływu budowli hydrotechnicznych na ichtiofaunę. 

Typ 
budow
li 

Typ rzeki Realizacja Eksploatacja 

Poprze
czna: 
betono
wa, 
drewni
ana, 
ziemna. 

Typ rzeki: 
górski, 
przejściow
y, nizinny.  
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 1 – 
15.  
Typ 
abiotyczny: 
1 - 25 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb w miejscu prac oraz 
na odcinku rzeki poniżej 
budowli (długość zależna 
od rozmiaru inwestycji i 
zakresu prac), 
spowodowana przez:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zawiesinę wodną 
ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 
stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

2) Ograniczona obszarowo 
zmiana składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb w następstwie 
prowadzenia prac 
budowlanych, 
powstająca na skutek: 

a)  Przekształcenia siedlisk 
ryb.  

b) Częściowego lub 
całkowitego 

1) Trwała zmiana składu gatunkowego zespołu ryb w 
zbiorniku prowadząca do zmniejszonej 
bioróżnorodności, dominacji gatunków limnofilnych  
i ubikwistycznych o wysokiej tolerancji na zmianę i 
wahania warunków środowiskowych spowodowanych:  

a) Spowolnioną prędkością przepływu wody prowadzącą 
do: ujednolicenia siedlisk, sedymentacji i zasypywania 
tarlisk oraz żerowisk ryb reofilnych, zmian chemizmu 
wody (eutrofizacja, pojawianie się deficytów 
tlenowych) i jej termiki (ocieplenie, termoklina). 

b) Barierą migracyjną blokującą dostęp gatunków 
reofilnych do tarlisk i żerowisk. 

c)     Ostoją gatunków inwazyjnych. 
2) Trwałe przekształcenie składu ilościowego i 

gatunkowego zespołów ryb poniżej bariery 
spowodowane:  

a) Zmianą chemizmu i termiki wody. 
b) Degradacją (obniżeniem ) dna powodującą wcinanie się 

koryta, zwiększenie nachylenia brzegów i niestabilne 
warunki hydrauliczne (brak rozlewisk i zastoisk). 

c) Zmianą struktury substratów dennych (np.  
zapiaszczenie lub zamulenie przestrzeni 
interstycjalnych czy odsłonięcie opancerzenia podłoża). 

d) Zmianą reżimu hydrologicznego i gwałtownymi 
wahaniami  przepływu. Może to prowadzić  do 
przesychania siedlisk, wzrostu temperatury wody itp. 
   

g) Redukcją przepływu w wyniku ewapotranspiracji 
(szczególnie podatne małe cieki nizinne ze zbiornikiem 
zaporowym), prowadzącą do przedłużenia czasu 
trwania niżówek. 

h) Zmianą w dostępności pokarmu (np. nadmiar 
chruścików i form drapieżnych w strukturze fauny 
bezkręgowej etc.) Dryftem organizmów limnofilnych ze 
zbiornika. 
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przesuszenia koryta. 3) Ustępowanie gatunków  
a) zimnolubnych na skutek kumulatywnego ocieplenia 

wody na długich odcinkach rzek poniżej niskich 
budowli poprzecznych; 

b) ciepłolubnych na skutek obniżenia termiki wody, 
zrzucanej upustami dennymi wysokich budowli 
poprzecznych.   

4) Izolacja genetyczna populacji  ryb, powyżej 
nieprzekraczalnej bariery. 

5) Blokada migracji wstępującej ryb wędrownych 
prowadząca do redukcji liczebności populacji lokalnych 
gatunków, a nawet ich wyginięcia. 

Regulac
ja/utrz
ymanie
: 
budowl
e na 
brzegu 
– beton 
i 
kamień 
gładki 

Typ rzeki: 
górski. Typ 
ichtiofaunis
tyczny:  
1 - 4, 8.  
Typ 
abiotyczny: 
1 - 9, 12, 
14, 17 – 18. 

1) Zmiana lokalna składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na odcinku 
prowadzenia prac oraz 
poniżej budowli, 
spowodowana przez:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczenie wody 
zawiesiną ciał stałych, 
ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 
stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

2) Zmiana składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb bezpośrednio w 
rejonie wykonywania 
budowli o lokalnym 
zasięgu, spowodowana: 

a)  Zniszczeniem / 
przekształceniem  
siedlisk ryb. 

b) Częściowym lub 
całkowitym, 
odcinkowym 
przesuszenie koryta w 
miejscu realizacji prac.  

2)       W rzekach małych 
zmiany utrzymujące się 

1) Długotrwała, lokalna zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb w przebudowanym, 
uregulowanym betonowymi umocnieniami  odcinku 
rzeki, wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak podcięte brzegi, zwisające gałęzie, 
zacienienie i nieregularna linia brzegowa, a 
wprowadzenie gładkich powierzchni betonowych, 
które nie zapewniają schronienia, inicjując zwiększenie 
prędkości przepływu wody.   

b) Destabilizacji siedliska spowodowana zwiększeniem 
wahań prędkości przepływu i  głębokości wody w 
uregulowanym odcinku koryta.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji poprzez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu stadiów 
narybkowych. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki.  

e) Ujednolicenia hydrauliki przepływu. 
f) Powstania barier migracyjnych (w sytuacji 

nadmiernego wypłycenia koryta i wysokich prędkości 
przepływu). 

g) Słabszego natlenienia związanego z odcinkowym 
ograniczeniem turbulentnego charakteru przepływu 
wody.  

h) Większej częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
i) Braku miejsc schronienia ryb w trakcie wezbrań. 
j) Ograniczenia liczebności dostępnej bazy pokarmowej 

(np. organizmów żyjących na kamieniach i grubym 
żwirze oraz rumoszu drzewnym). 

2)     Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
odcinka rzeki, wskutek:  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
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wiele lat po zakończeniu 
prac.   

 

zalewową). 
b)    Zmiany struktury substratu.   

c)    Zmiany termiki wody. 
 Typ rzeki: 

przejściow
y. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 
5 - 7, 9.  
Typ 
abiotyczny: 
10, 15 -17, 
23. 

1)     Zmiana składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na zabudowanym w 
sposób ciągły odcinku 
rzeki i poniżej, w wyniku:  

a) Zamulenia i 
zapiaszczenia tarlisk i 
żerowisk.  

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 
stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

d) Zniszczenia siedlisk 
brzegowych. 

2)       W rzekach małych 
zmiany utrzymujące się 
wiele lat po zakończeniu 
prac.   

 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(silne zmniejszenie udziału grup juwenilnych) oraz 
kondycji, na odcinku rzeki objętym ciągłą zabudową 
betonową, wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie płytkich, 
przybrzeżnych żerowisk, ostoi takich jak podcięte 
brzegi, zwisające gałęzie, zacienienie i nieregularna 
linia brzegowa.  

b) Destabilizacji warunków siedliskowych spowodowanej 
zwiększeniem wahań prędkości przepływu wody i 
ujednoliceniem jej głębokości w uregulowanym 
odcinku koryta.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji poprzez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu stadiów 
narybkowych. 

d) Zwiększenia prędkości przepływu w przekroju koryta.  
e) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 

wody. 
f) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
g) Ograniczenia możliwości schronienia w trakcie 

wezbrań. 
l) Ograniczenia liczebności dostępnej bazy pokarmowej 

(np. organizmów żyjących na kamieniach i grubym 
żwirze oraz rumoszu drzewnym). 

h) Ograniczenia dostępu do tarlisk w środowiskach 
przyrzecznych (boczne odnogi, starorzecza). 

2)     Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
odcinka rzeki, wskutek:  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową). 

b)    Zmiany struktury substratu.   
c)    Zmiany termiki wody. 
 

 Typ rzeki: 
nizinny. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 10 - 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
10 - 25. 

1) Zmiana składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na zabudowanym w 
sposób ciągły odcinku 
rzeki, w wyniku:  

a) Zamulenia i 
zapiaszczenia tarlisk i 
żerowisk.  

b) Zanieczyszczenia wody 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup juwenilnych) oraz kondycji, 
na odcinku rzeki objętym ciągłą zabudową, wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie płytkich, 
przybrzeżnych żerowisk, ostoi takich jak podcięte 
brzegi, zwisające gałęzie, zacienienie i nieregularna 
linia brzegowa.  

b) Destabilizacji warunków siedliskowych spowodowanej 
zwiększeniem wahań prędkości przepływu wody i 
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zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

d) Zniszczenia siedlisk 
brzegowych. 

2)     Zmiany mniejsze i 
przejściowe w rzekach  
dużych. W rzekach 
małych duże,  
występujące wiele lat po 
zakończeniu prac.   

 

ujednoliceniem jej głębokości w uregulowanym 
odcinku koryta.  

c) Ograniczenia efektów  reprodukcji poprzez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu stadiów 
narybkowych. 

d) Zwiększenia prędkości przepływu w przekroju koryta, 
szczególnie w małych ciekach.  

e) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 
wody, zwłaszcza małe cieki . 

f) Zwiększenie intensywności  wezbrań.  
g) Ograniczenie możliwości schronienia w trakcie 

wezbrań. 
m) Ograniczenia liczebności dostępnej bazy pokarmowej 

(np. organizmów żyjących na kamieniach i grubym 
żwirze oraz rumoszu drzewnym). 

h) Ograniczenia dostępu do tarlisk, żerowisk i zimowisk w 
środowiskach przyrzecznych (boczne odnogi, 
starorzecza, tereny zalewowe). 

2)     Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
odcinka rzeki, wskutek : 

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową). 

b)    Zmiany struktury substratu.   
c)    Zmiany termiki wody. 
 

Regulac
ja/utrz
ymanie 
budowl
e na 
brzegu 
– 
kamień 
łamany 

Typ rzeki: 
górski. Typ 
ichtiofaunis
tyczny:  
1 - 4, 8.  
Typ 
abiotyczny: 
1 - 9, 12, 
14, 17 – 18. 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb w miejscu 
prowadzenia prac oraz 
na odcinku poniżej 
budowli (zasięg zależny 
od intensywności i 
zakresu prac), 
spowodowana:  

a) Zamuleniem i 
zapiaszczeniem tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczeniem wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
wzdłuż budowli (zmniejszenie udziału form 
narybkowych i dorosłych, a zwiększenie liczebności 
form juwenilnych, chroniących się w strukturze 
szczelin powstających w narzucie kamienia łamanego),  
wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak płycizny przybrzeżne, podcięte brzegi, 
zwisające gałęzie, zacienienie.   

b) Zmiany  charakteru siedliska przez wprowadzenie 
równoległych opasek z kamienia łamanego. Przy 
zachowanej strukturze szczelinowej pomiędzy 
narzutem kamiennym, powstają siedliska dla form 
juwenilnych, w miejsce siedlisk narybku i ryb 
dorosłych.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu narybku. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki i ujednolicenie hydrauliki. 

f) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 
wody. 
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stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)  Dewastację siedlisk ryb. 
d) Częściowe lub całkowite 

przesuszenie koryta w 
miejscu prowadzenia 
prac. 

2)     W rzekach małych 
zmiany utrzymujące się 
wiele lat po zakończeniu 
prac.   

 

g) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
i) Zmniejszenia zróżnicowanie linii brzegowej, 

tworzącego atrakcyjne ostoje dla wybranych gatunków 
reofilnych. 

2)     Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
odcinka rzeki, wskutek:  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową). 

b)    Zmiany struktury substratu.   
c)    Zmiany termiki wody. 

 Typ rzeki: 
przejściow
y. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 
5 - 7, 9.  
Typ 
abiotyczny: 
10, 15 -17, 
23. 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb w miejscu 
prowadzenia prac oraz 
na odcinku poniżej 
budowli (zasięg zależny 
od intensywności i 
zakresu prac), 
spowodowana:  

a) Zamuleniem i 
zapiaszczeniem tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczeniem wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 
stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)  Dewastację siedlisk ryb. 
d) Częściowe lub całkowite 

przesuszenie koryta w 
miejscu prowadzenia 
prac. 

2)     W rzekach małych 
zmiany utrzymujące się 
wiele lat po zakończeniu 
prac.   

 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
wzdłuż budowli (zmniejszenie udziału form 
narybkowych i dorosłych, a zwiększenie liczebności 
form juwenilnych, chroniących się w strukturze 
szczelin powstających w narzucie kamienia łamanego),  
wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak płycizny przybrzeżne, podcięte brzegi, 
zwisające gałęzie, zacienienie.   

b) Zmiany  charakteru siedliska przez wprowadzenie 
równoległych opasek z kamienia łamanego. Przy 
zachowanej strukturze szczelinowej pomiędzy 
narzutem kamiennym, powstają siedliska dla form 
juwenilnych, w miejsce siedlisk narybku i ryb 
dorosłych.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu narybku. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki i ujednolicenie hydrauliki. 

f) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 
wody. 

g) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
i) Zmniejszenia zróżnicowanie linii brzegowej, 

tworzącego atrakcyjne ostoje dla wybranych gatunków 
reofilnych. 

j)      Ograniczenie dostępu do środowisk przyrzecznych, 
będących  miejscem tarła, żerowania i zimowania, a 
także do tarlisk na terasie zalewowej. 

2) Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
odcinka rzeki, wskutek:  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową). 
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b)    Zmiany struktury substratu. 
c)    Zmiany termiki wody. 
  3)     Prognozowane zmiany w zdecydowanie większym 

stopniu wystąpią w rzekach małych. 
 Typ rzeki: 

nizinny. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 10 - 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
10 - 25. 

1) Zmiana składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na zabudowanym w 
sposób ciągły odcinku 
rzeki, w wyniku:  

a) Zamulenia i 
zapiaszczenia tarlisk i 
żerowisk.  

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c) Zniszczenia siedlisk 
brzegowych. 

2)     Zmiany mniejsze i 
przejściowe w rzekach  
dużych, ustępujące po 
zakończeniu inwestycji. 
W rzekach małych 
utrzymujące się wiele lat 
po zakończeniu prac.   

 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
wzdłuż budowli (zmniejszenie udziału form 
narybkowych i dorosłych, a zwiększenie liczebności 
form juwenilnych, chroniących się w strukturze 
szczelin powstających w narzucie kamienia łamanego),  
wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak płycizny przybrzeżne, podcięte brzegi, 
zwisające gałęzie, zacienienie.   

b) Zmiany  charakteru siedliska przez wprowadzenie 
równoległych opasek z kamienia łamanego. Przy 
zachowanej strukturze szczelinowej pomiędzy 
narzutem kamiennym, powstają siedliska dla form 
juwenilnych, w miejsce siedlisk narybku i ryb 
dorosłych.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu narybku. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki i ujednolicenie hydrauliki. 

e) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 
wody. 

f) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
g) Zmniejszenia zróżnicowanie linii brzegowej, 

tworzącego atrakcyjne ostoje dla wybranych gatunków 
reofilnych oraz drapieżnych. 

h)      Ograniczenie dostępu do środowisk przyrzecznych, 
będących  miejscem tarła, żerowania i zimowania, a 
także do tarlisk na terasie zalewowej. 

2)     Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
odcinka rzeki, wskutek:  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową). 

b)    Zmiany struktury substratu.   
c)    Zmiany termiki wody. 
3)     Prognozowane negatywne zmiany w zdecydowanie 

większym stopniu wystąpią w rzekach małych. Rzeki 
duże są pod tym względem mniej wrażliwe, zwłaszcza 
gdy pozostawiona zostanie stała łączność strefy 
nurtowej ze środowiskami przyrzecznymi. 

Regulac
ja/utrz
ymanie 

Typ rzeki: 
górski. Typ 
ichtiofaunis

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
wzdłuż budowli (zmniejszenie udziału form 
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budowl
e na 
brzegu 
– 
faszyna 

tyczny:  
1 - 4, 8.  
Typ 
abiotyczny: 
1 - 9, 12, 
14, 17 – 18. 

ryb w miejscu 
prowadzenia prac oraz 
na odcinku poniżej 
budowli (zasięg zależny 
od intensywności i 
zakresu prac), 
spowodowana:  

a) Zamuleniem i 
zapiaszczeniem tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczeniem wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 
stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)  Dewastację siedlisk ryb. 
d)   Częściowe lub całkowite 

przesuszenie koryta w 
miejscu prowadzenia 
prac. 

2)     Zmiany mniejsze i 
przejściowe w rzekach  
dużych, ustępujące po 
zakończeniu inwestycji. 
W rzekach małych 
zmiany utrzymujące się 
wiele lat po zakończeniu 
prac.   
 

narybkowych. Formy dorosłe oraz juwenilne – ich 
liczebność zależna od sposobu układania faszyny. Gdy 
jest ściśle układana , liczebność tych stadiów silnie 
spada. Gdy układana w sposób tworzący strukturę 
szczelin pomiędzy luźno układanymi wiązkami, 
liczebność osobników dorosłych i juwenilnych nadal 
może być dość znaczna.),  wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak płycizny przybrzeżne, podcięte brzegi, 
zwisające gałęzie, zacienienie.   

b) Zmiany  charakteru siedliska przez wprowadzenie 
równoległych opasek z faszyny. Przy zachowanej 
strukturze szczelinowej pomiędzy kiszkami 
faszynowymi, powstają siedliska (kryjówki) dla form 
juwenilnych i ryb dorosłych.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu narybku. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki i ujednolicenie hydrauliki. 

e) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 
wody. 

f) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
g) Zmniejszenia zróżnicowanie linii brzegowej, 

tworzącego atrakcyjne ostoje dla wybranych gatunków 
reofilnych. 

2)     Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
odcinka rzeki, wskutek:  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową) 

b)    Zmiany struktury substratu. 

 Typ rzeki: 
przejściow
y. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 
5 - 7, 9.  
Typ 
abiotyczny: 
10, 15 -17, 
23. 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb w miejscu 
prowadzenia prac oraz 
na odcinku poniżej 
budowli (zasięg zależny 
od intensywności i 
zakresu prac), 
spowodowana:  

a) Zamuleniem i 
zapiaszczeniem tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczeniem wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
wzdłuż budowli (zmniejszenie udziału form 
narybkowych. Formy dorosłe oraz juwenilne – ich 
liczebność zależna od sposobu układania faszyny. Gdy 
jest ściśle układana , liczebność tych stadiów silnie 
spada. Gdy układana w sposób tworzący strukturę 
szczelin pomiędzy luźno układanymi wiązkami, 
liczebność osobników dorosłych i juwenilnych nadal 
może być dość znaczna.),  wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak płycizny przybrzeżne, podcięte brzegi, 
zwisające gałęzie, zacienienie.   

b) Zmiany  charakteru siedliska przez wprowadzenie 
równoległych opasek z faszyny. Przy zachowanej 
strukturze szczelinowej pomiędzy kiszkami 
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pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 
stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)  Dewastację siedlisk ryb. 
d)   Częściowe lub całkowite 

przesuszenie koryta w 
miejscu prowadzenia 
prac. 

2)     Zmiany mniejsze i 
przejściowe w rzekach  
dużych, ustępujące po 
zakończeniu inwestycji. 
W rzekach małych 
zmiany utrzymujące się 
wiele lat po zakończeniu 
prac.   
 

faszynowymi, powstają siedliska (kryjówki) dla form 
juwenilnych i ryb dorosłych.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu narybku. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki i ujednolicenie hydrauliki. 

e) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 
wody. 

f) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
g) Zmniejszenia zróżnicowanie linii brzegowej, 

tworzącego atrakcyjne ostoje dla wybranych gatunków 
reofilnych. 

2)     Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych 
i dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
betonowymi umocnieniami  odcinka rzeki, wskutek  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową).   

 

 Typ rzeki: 
nizinny. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 10 - 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
10 - 25. 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb w miejscu 
prowadzenia prac oraz 
na odcinku poniżej 
budowli (zasięg zależny 
od intensywności i 
zakresu prac), 
spowodowana:  

a) Zamuleniem i 
zapiaszczeniem tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczeniem wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 
stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)  Dewastację siedlisk ryb. 
d)  Częściowe lub całkowite 

przesuszenie koryta w 
miejscu prowadzenia 
prac. 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
wzdłuż budowli (zmniejszenie udziału form 
narybkowych. Formy dorosłe oraz juwenilne – ich 
liczebność zależna od sposobu układania faszyny. Gdy 
kiszka faszynowa jest ściśle układana , liczebność tych 
stadiów silnie spada. Gdy układana w sposób tworzący 
strukturę szczelin pomiędzy luźno układanymi 
wiązkami, liczebność osobników dorosłych i 
juwenilnych nadal może być jeszcze dość znaczna. 
Warunkiem jest jednak zachowanie odpowiedniej dla 
ryb głębokości wody w cieku.). Wpływ ten dotyczy 
przede wszystkim rzek małych. Zmiany powstają z 
powodu:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak płycizny przybrzeżne, podcięte brzegi, 
zwisające gałęzie, zacienienie.   

b) Zmiany  charakteru siedliska przez wprowadzenie 
równoległych opasek z faszyny. Przy zachowanej 
strukturze szczelinowej pomiędzy kiszkami 
faszynowymi, powstają siedliska (kryjówki) dla pewnej 
liczby form juwenilnych i ryb dorosłych.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu narybku. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki i ujednolicenie hydrauliki. 

e) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 
wody. 

f) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
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2)  Zmiany mniejsze i 
przejściowe w rzekach  
dużych, ustępujące po 
zakończeniu inwestycji. 
W rzekach małych 
utrzymujące się wiele lat 
po zakończeniu prac.   

 

g) Zmniejszenia zróżnicowanie linii brzegowej, 
tworzącego atrakcyjne ostoje dla wybranych gatunków 
reofilnych oraz drapieżnych. 

h)      Ograniczenie dostępu do środowisk przyrzecznych, 
będących  miejscem tarła, żerowania i zimowania, a 
także do tarlisk na terasie zalewowej. 

2) Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych 
i dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
betonowymi umocnieniami  odcinka rzeki, wskutek  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową).   

b)    Zmiany struktury substratu. 
3)     Prognozowane negatywne zmiany w zdecydowanie 

większym stopniu wystąpią w rzekach małych. Rzeki 
duże są pod tym względem mniej wrażliwe, zwłaszcza 
gdy pozostawiona zostanie stała łączność strefy 
nurtowej ze środowiskami przyrzecznymi. 

Regulac
ja/utrz
ymanie
– 
budowl
e w 
dnie – 
beton i 
kamień 
płaski.  

Typ rzeki: 
górski. Typ 
ichtiofaunis
tyczny:  
1 - 4, 8.  
Typ 
abiotyczny: 
1 - 9, 12, 
14, 17 – 18. 

1) Zmiana lokalna składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na odcinku w miejscu 
i poniżej prowadzenia 
prac oraz powyżej 
zabudowanego odcinka, 
spowodowana przez:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczenie wody 
zawiesiną ciał stałych, 
ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 
stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)     
Zakłóceniem/uniemożli
wieniem migracji 
wstępujących. 

d)  Zniszczeniem i 
przekształceniem  
siedlisk ryb. 

b) Częściowym lub 

1) Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji oraz 
kondycji ryb, na odcinku zabudowanym (drastyczne 
zmniejszenie liczebności grup narybkowych, 
juwenilnych i dorosłych). Zmiany wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie 
żerowisk, tarlisk i ostoi takich jak podcięte brzegi, 
zwisające gałęzie, zacienienie i nieregularna linia 
brzegowa, a wprowadzenie na brzegach i w dnie 
gładkich powierzchni betonowych, które nie 
zapewniają schronienia, inicjując zwiększenie 
prędkości przepływu wody.   

b) Ograniczenia efektów reprodukcji poprzez likwidację 
miejsc rozrodu oraz płycizn przybrzeżnych 
spełniających rolę miejsc wychowu stadiów 
narybkowych. 

c) Destabilizacji siedliska spowodowana zabudową oraz 
zwiększeniem wahań prędkości przepływu i głębokości 
wody w uregulowanym odcinku koryta 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki, przy równoczesnym spadku jej głębokości.  

e) Ujednolicenia hydrauliki przepływu. 
f) Powstania barier migracyjnych poprzez nadmierne 

wypłycenie koryta i równoczesne zmniejszenie 
szorstkości dna inicjujące zwiększenie prędkości 
przepływu wody (deficyt otoczaków i głazów). 

g) Ocieplenia związanego z wypłyceniem i odsłonięciem 
koryta rzeki.  

h) Większej częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
i) Braku miejsc schronienia ryb w trakcie wezbrań i 

żerowisk wielu ryb żerujących na dryfcie. 
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całkowitym, 
odcinkowym 
przesuszeniem koryta w 
miejscu realizacji prac. 

j) Ograniczenia liczebności dostępnej bazy pokarmowej 
(np. organizmów żyjących na kamieniach i grubym 
żwirze oraz rumoszu drzewnym).  

2)    Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych 
i dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
betonowymi umocnieniami  odcinka rzeki, wskutek  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową).   

b)     Zmiany struktury substratu. 
c)     Zmiany termiki wody. 

 Typ rzeki: 
przejściow
y. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 
5 - 7, 9.  
Typ 
abiotyczny: 
10, 15 -17, 
23. 

1) Zmiana lokalna składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na odcinku w miejscu 
i poniżej prowadzenia 
prac oraz powyżej 
zabudowanego odcinka, 
spowodowana przez:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczenie wody 
zawiesiną ciał stałych, 
ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 
stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)     
Zakłóceniem/uniemożli
wieniem migracji 
wstępujących. 

d)  Zniszczeniem i 
przekształceniem  
siedlisk ryb. 

b) Częściowym lub 
całkowitym, 
odcinkowym 
przesuszenie koryta w 
miejscu realizacji prac. 

1) Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji oraz 
kondycji ryb, na odcinku zabudowanym a także 
powyżej (drastyczne zmniejszenie liczebności grup 
narybkowych, juwenilnych i dorosłych na odcinku 
zabudowanym). Zmiany wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak podcięte brzegi, zwisające gałęzie, 
zacienienie i nieregularna linia brzegowa, a 
wprowadzenie na brzegach i w dnie gładkich 
powierzchni betonowych, które nie zapewniają 
schronienia, inicjując zwiększenie prędkości przepływu 
wody.   

b) Destabilizacji siedliska spowodowana zabudową oraz 
zwiększeniem wahań prędkości przepływu wody i 
ujednoliceniem jej głębokości w uregulowanym 
odcinku koryta.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji poprzez likwidację 
miejsc rozrodu oraz płycizn przybrzeżnych 
spełniających rolę miejsc wychowu stadiów 
narybkowych. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki, przy równoczesnym spadku jej głębokości.  

e) Ujednolicenia hydrauliki przepływu. 
f) Powstania barier migracyjnych poprzez nadmierne 

wypłycenie koryta i równoczesne zmniejszenie 
szorstkości dna inicjujące zwiększenie prędkości 
przepływu wody. 

g) Słabszego natlenienia związanego z wypłyceniem i 
odsłonięciem koryta rzeki.  

h) Większej częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
i) Braku miejsc schronienia ryb w trakcie wezbrań. 
j) Ograniczenia liczebności dostępnej bazy pokarmowej 

(np. organizmów żyjących na kamieniach i grubym 
żwirze oraz rumoszu drzewnym). 

2)    Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych 



„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

70 
 

i dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
betonowymi umocnieniami  odcinka rzeki, wskutek  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową).   

b)     Zmiany struktury substratu. 
c)     Zmiany termiki wody. 

 Typ rzeki: 
nizinny. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 10 - 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
10 - 25. 

1) Zmiana składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na zabudowanym w 
sposób ciągły odcinku 
rzeki, w wyniku:  

a) Zamulenia i zapiaszczenia 
tarlisk i żerowisk.  

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych stężeniach 
zawiesiny ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

d) Zniszczenia siedlisk 
brzegowych. 

2)  Zmiany mniejsze i 
przejściowe w rzekach  
dużych, ze względu na 
trudności techniczne 
realizacji tego typu 
zabudowy na dużą skalę. 
Ważną rolę odgrywa w 
nich również duża 
pojemność środowiska 
wodnego (siedliskowa). 
W rzekach małych skutki 
bardzo duże,  
występujące wiele lat po 
zakończeniu prac.   

 

1) Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji oraz 
kondycji ryb, na odcinku zabudowanym a także 
powyżej (drastyczne zmniejszenie liczebności grup 
narybkowych, juwenilnych i dorosłych na odcinku 
zabudowanym, małe rzeki w stopniu większym). 
Zmiany wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak podcięte brzegi, zwisające gałęzie, 
zacienienie i nieregularna linia brzegowa, a 
wprowadzenie na brzegach i w dnie gładkich 
powierzchni betonowych, które nie zapewniają 
schronienia, inicjując zwiększenie prędkości przepływu 
wody.   

b) Destabilizacji siedliska spowodowana zabudową oraz 
zwiększeniem wahań prędkości przepływu wody i 
ujednoliceniem jej głębokości w uregulowanym 
odcinku koryta.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji poprzez likwidację 
miejsc rozrodu oraz płycizn przybrzeżnych 
spełniających rolę miejsc wychowu stadiów 
narybkowych, a także połączenia z siedliskami 
przyrzecznymi. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki, przy równoczesnym spadku jej głębokości.  

e) Ujednolicenia hydrauliki przepływu. 
f) Powstania barier migracyjnych poprzez nadmierne 

wypłycenie koryta i równoczesne zmniejszenie 
szorstkości dna inicjujące zwiększenie prędkości 
przepływu wody. 

g) Słabszego natlenienia związanego z wypłyceniem i 
odsłonięciem koryta rzeki.  

h) Większej częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
i) Braku miejsc schronienia ryb w trakcie wezbrań. 
j) Ograniczenia liczebności dostępnej bazy pokarmowej 

(np. organizmów żyjących na kamieniach i grubym 
żwirze oraz rumoszu drzewnym).  

2)    Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
betonowymi umocnieniami  odcinka rzeki, wskutek  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
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zalewową).   
b)     Zmiany struktury substratu. 
c)     Zmiany termiki wody. 
 

Regulac
ja/utrz
ymanie 
budowl
e na 
brzegu 
– 
budowl
e w 
dnie – 
kamień 
łamany  

Typ rzeki: 
górski. Typ 
ichtiofaunis
tyczny:  
1 - 4, 8.  
Typ 
abiotyczny: 
1 - 9, 12, 
14, 17 – 18. 
Typ rzeki: 
przejściow
y. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 
5 - 7, 9.  
Typ 
abiotyczny: 
10, 15 -17, 
23. 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb w miejscu 
prowadzenia prac oraz 
na odcinku poniżej 
budowli (zasięg zależny 
od intensywności i 
zakresu prac), 
spowodowana:  

a) Zamuleniem i 
zapiaszczeniem tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczeniem wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i zdobywanie 
pokarmu, zamulającą 
skrzela i powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny ciał 
stałych przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)  Dewastację siedlisk ryb. 
d) Częściowe lub całkowite 

przesuszenie koryta w 
miejscu prowadzenia 
prac. 

2)  W rzekach małych zmiany 
utrzymujące się wiele lat po 
zakończeniu prac.   
 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
wzdłuż budowli (zmniejszenie udziału form 
narybkowych i dorosłych, a zwiększenie liczebności 
form juwenilnych, chroniących się w strukturze 
szczelin powstających w narzucie kamienia łamanego),  
wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak płycizny przybrzeżne, łachy żwirowe, 
podcięte brzegi, zwisające gałęzie, zacienienie.   

b) Zmiany  charakteru siedliska przez wprowadzenie na 
brzegach równoległych opasek z kamienia łamanego 
oraz umocnienie dna narzutem kamienia łamanego. 
Przy zachowanej strukturze szczelinowej pomiędzy 
narzutem kamiennym, powstają siedliska dla form 
juwenilnych, częściowo wykorzystywane również 
przez osobniki dorosłe. W mniejszym stopniu siedliska 
te mogą być wykorzystywane przez  narybek, 
zwłaszcza jego najwcześniejsze stadia rozwojowe.  

c) Ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu narybku. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju 
zabudowanego koryta rzeki i ujednolicenie hydrauliki. 

f) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 
wody. 

g) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
i) Zmniejszenia zróżnicowania linii brzegowej, 

tworzącego atrakcyjne ostoje dla wybranych gatunków 
reofilnych. 

j)      Ograniczenie dostępu do środowisk przyrzecznych, 
będących  miejscem tarła, żerowania i zimowania, a 
także do tarlisk na terasie zalewowej. 

2) Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
betonowymi umocnieniami  odcinka rzeki, wskutek  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową).   

b)     Zmiany struktury substratu. 
c)     Zmiany termiki wody. 
3)     Prognozowane niekorzystne zmiany w zdecydowanie 

większym stopniu wystąpią w rzekach małych. 
Regulac
ja/utrz
ymanie 

Typ rzeki: 
nizinny. 
Typ 

1) Zmiana składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
wzdłuż budowli (zmniejszenie udziału form 
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budowl
e na 
brzegu 
– 
budowl
e w 
dnie – 
kamień 
łamany
.  

ichtiofaunis
tyczny: 10 - 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
10 - 25. 

ryb na zabudowanym w 
sposób ciągły odcinku 
rzeki, w wyniku:  

a) Zamulenia i 
zapiaszczenia tarlisk i 
żerowisk.  

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c) Zniszczenia siedlisk 
brzegowych oraz w 
korycie. 

2)  Zmiany mniejsze i 
przejściowe w rzekach  
dużych, ustępujące po 
zakończeniu inwestycji. W 
rzekach małych utrzymujące 
się wiele lat po zakończeniu 
prac.   
 

narybkowych i dorosłych, a zwiększenie liczebności 
form juwenilnych, chroniących się w strukturze 
szczelin powstających w narzucie kamienia łamanego). 
Odcinki te w dolnym biegu rzek nizinnych, mogą stać 
się cennymi siedliskami dla gatunków reofilnych i 
przyczyniać się do utrzymania a nawet zwiększenia 
liczebności ich pogłowia. Zmiany dokonują się  
wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak płycizny przybrzeżne, podcięte brzegi, 
zwisające gałęzie, zacienienie.   

b) Zmiany  charakteru siedliska przez wprowadzenie na 
brzegach równoległych opasek z kamienia łamanego 
oraz umocnienie dna narzutem kamienia łamanego. 
Przy zachowanej strukturze szczelinowej pomiędzy 
narzutem kamiennym, powstają siedliska dla form 
juwenilnych, częściowo wykorzystywane również 
przez osobniki dorosłe. W mniejszym stopniu siedliska 
te mogą być wykorzystywane przez  narybek, 
zwłaszcza jego najwcześniejsze stadia rozwojowe. Nie 
mniej w rzekach nizinnych ubogich w odcinki 
przełomowe o kamienisto-żwirowym dnie, tak 
umocnione fragmenty koryta sprzyjać mogą wzrostowi 
populacji gatunków reofilnych. Dotyczy to jednak 
głównie rzek średnich i dużych. W rzekach małych 
przeważało będzie negatywne oddziaływanie tego typu 
regulacji. 

c) Ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację 
płycizn spełniających rolę miejsc wychowu narybku. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju koryta 
rzeki i ujednolicenie hydrauliki. 

e) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 
wody. 

f) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
g) Zmniejszenia zróżnicowanie linii brzegowej, 

tworzącego atrakcyjne ostoje dla wybranych gatunków 
reofilnych oraz drapieżnych. 

h)      Ograniczenie dostępu do środowisk przyrzecznych, 
będących  miejscem tarła, żerowania i zimowania, a 
także do tarlisk na terasie zalewowej. 

2) Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
betonowymi umocnieniami  odcinka rzeki, wskutek  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową).   

b)     Zmiany struktury substratu. 
c)     Zmiany termiki wody. 
3)    Prognozowane negatywne zmiany w zdecydowanie 
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większym stopniu wystąpią w rzekach małych. Rzeki 
duże są pod tym względem mniej wrażliwe, zwłaszcza 
gdy pozostawiona zostanie stała łączność strefy 
nurtowej ze środowiskami przyrzecznymi. 

Regulac
ja/utrz
ymanie 
budowl
e na 
brzegu 
– 
budowl
e w 
dnie – 
drewno 

Typ rzeki: 
górski. Typ 
ichtiofaunis
tyczny:  
1 - 4, 8.  
Typ 
abiotyczny: 
1 - 9, 12, 
14, 17 – 18. 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na odcinku rzeki w 
miejscu i poniżej 
prowadzonych prac:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)     Zniszczenia siedlisk 
brzegowych oraz w dnie. 

d)     Częściowe lub całkowite 
odcinkowe przesuszenie 
koryta. 

e)     Zakłócenie migracji 
wstępujących. 

2) W stopniu znacznie 
większym narażone są 
cieki małe. 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji na 
odcinku zabudowanym wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez ujednolicenie 
przekroju poprzecznego, usunięcie żerowisk i ostoi 
interstycjalnych (luźnej struktury dna),  likwidacja 
sekwencji ploso – bystrze.  

b)     Destabilizacji siedliska przez większe wahania 
prędkości i głębokości w korycie, przy równoczesnym 
zmniejszeniu średniej głębokości wody.  

c) Ograniczenia reprodukcji przez likwidację płycizn 
spełniających rolę mateczników stadiów narybkowych. 

d) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju  
e) Ujednolicenie hydrauliki. 
f) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
g) Braku schronienia w trakcie wezbrań. 
h) Zubożenia dostępnej ilości organizmów pokarmowych, 

w związku z nietypowym podłożem.  
2) Długotrwałe pogorszenie kondycji fizycznej ryb 

poprzez ograniczenie migracji żerowiskowych poniżej i 
powyżej budowli.   

2) Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
betonowymi umocnieniami  odcinka rzeki, wskutek  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową).   

b)     Zmiany struktury substratu. 
 

Regulac
ja/utrz
ymanie 
budowl
e na 
brzegu 
– 
budowl
e w 
dnie – 
drewno  

Typ rzeki: 
przejściow
y. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 
5 - 7, 9.  
Typ 
abiotyczny: 
10, 15 -17, 
23. 
Typ rzeki: 
nizinny. 
Typ 
ichtiofaunis

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na odcinku rzeki w 
miejscu i poniżej 
prowadzonych prac, 
powodowana przez:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji w 
zabudowanym odcinku, wskutek:  

a) Zubożenia struktury siedliska przez ujednolicenie 
przekroju poprzecznego. 

b) Destabilizacji siedliska przez większe wahania 
prędkości i głębokości w korycie cieku. 

c) Ograniczenia możliwości rozrodu ryb przez likwidację 
płycizn spełniających rolę tarlisk i miejsc wychowu 
form narybkowych. 

d) Podniesienia prędkości przepływu wody w przekroju 
koryta rzeki. 

e) Zwiększenia częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
f)      Ograniczenie dostępnej bazy pokarmowej na 

uregulowanym odcinku. 
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tyczny: 10 - 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
10 - 25. 

powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)     Zniszczenia siedlisk 
brzegowych oraz w dnie. 

d)     Częściowe lub całkowite 
odcinkowe przesuszenie 
koryta. 

e)     Zakłócenie migracji 
wstępujących. 

f)     Dewastację siedlisk ryb. 
g)     Częściowe lub całkowite 

przesuszenie koryta w 
miejscu prowadzonych 
prac. 

2) Na negatywne skutki 
wprowadzonego rodzaju 
umocnień, zdecydowanie 
bardziej podatne są cieki 
małe, a siła negatywnego 
oddziaływania jest tym 
większa, im dłuższy 
odcinek rzeki objęty jest 
tymi pracami.    

2) Długotrwałe pogorszenie kondycji fizycznej ryb 
poprzez ograniczenie migracji żerowiskowych poniżej i 
powyżej budowli.   

3)     Długotrwała, zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(zmniejszenie udziału grup narybkowych, juwenilnych i 
dorosłych) oraz kondycji ryb poniżej uregulowanego 
betonowymi umocnieniami  odcinka rzeki, wskutek  

a)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową).   

b)     Zmiany struktury substratu. 

Regulac
ja/ 
utrzym
anie 
cieku - 
zmiana 
przekr
oju 
podłuż
nego 

Typ rzeki: 
górski. Typ 
ichtiofaunis
tyczny:  
1 - 4, 8.  
Typ 
abiotyczny: 
1 - 9, 12, 
14, 17 – 18. 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na regulowanym 
odcinku oraz poniżej.  
Zasięg negatywnego 
oddziaływania zależny 
od zakresu i 
intensywności prac, 
wynikający z:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji 
(spadek liczebności pogłowia ichtiofauny – form 
narybkowych juwenilnych, dorosłych)   w 
uregulowanym odcinku, wskutek:  

a) Zmniejszenia ilości i ujednolicenie struktury koryta 
rzeki (zakłócenie sekwencji ploso – bystrze, wzrost 
monotonii habitatów), dostępności użytecznego  
siedliska, spowodowane przez wyprostowanie cieku i 
skrócenie biegu.   

b) Zmiany warunków hydraulicznych przepływu wody w 
korycie, z powodu zmiany spadków. 

c) Destabilizacji siedliska przez większe wahania 
prędkości i głębokości w ukształtowanym korycie. 

d) Ograniczenie efektów reprodukcji przez likwidację w 
korycie tarlisk, a także przybrzeżnych płycizn 
spełniających rolę mateczników narybku. 

e) Likwidacji w korycie żerowisk oraz kryjówek ryb. W 
trakcie gwałtownych wezbrań prowadzi to do 
wynoszenia ryb. 

f) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju 
poprzecznym - zakres zależny  od wykonania.  
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stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)  Zniszczenia siedlisk 
brzegowych oraz w dnie. 

d)     Częściowego lub 
całkowitego 
odcinkowego 
przesuszenia koryta w 
miejscu prowadzonych 
prac. 

e)     Zakłócenie migracji 
wstępujących. 

2)      Negatywne skutki, 
zależne od technologii i 
zakresu prac, szczególnie 
drastycznie objawiają się 
na ciekach małych.  

g)     Spowolnienia prędkości w  przypadku zabudowy 
progowej (sekwencja progów), powodującego 
zamulenie substratu dennego oraz spadek natlenienia 
wody.  

h) Większej częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
i)      Przedłużenia czasu trwania niżówek i zwiększenie ich 

częstotliwości (drenaż terenów podmokłych). 
2) Pogorszenie kondycji fizycznej ryb poprzez 

ograniczenie w przekształconym korycie bazy 
pokarmowej (deficyt otoczaków, kamieni i grubego 
żwiru, zamulenie podłoża).   

Regulac
ja/ 
utrzym
anie 
cieku - 
zmiana 
przekr
oju 
podłuż
nego 

Typ rzeki: 
przejściow
y. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 
5 - 7, 9.  
Typ 
abiotyczny: 
10, 15 -17, 
23. 
Typ rzeki: 
nizinny. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 10 - 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
10 - 25. 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na regulowanym 
odcinku oraz poniżej.  
Zasięg negatywnego 
oddziaływania zależny 
od zakresu i 
intensywności prac, 
wynikający z:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)  Zniszczenia siedlisk 
brzegowych oraz w dnie. 

d)     Częściowego lub 
całkowitego 
odcinkowego 
przesuszenia koryta w 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji na 
przekształconym odcinku, wskutek:  

a) Zmniejszenia ilości i ujednolicenie struktury (plosa, 
bystrza itp.) użytecznego  siedliska przez 
wyprostowanie cieku.  

b) Skrócenia biegu rzeki połączone z  odłączeniem 
meandrów i zastoisk (likwidacja środowisk 
przyrzecznych).   

c) Zmiany warunków hydraulicznych przez zmianę 
spadku rzeki. 

d) Destabilizacji siedliska przez większe wahania 
prędkości przepływu i głębokości wody w korycie 
żłobowym (rynnowym). 

e) Ograniczenie efektów reprodukcji przez likwidację 
tarlisk w korycie i środowiskach przyrzecznych 
(odcięte boczne odnogi, starorzecza, likwidacja 
obszarów zalewiskowych), a także przybrzeżnych 
płycizn spełniających rolę mateczników narybku. 

f) Likwidacji obszarów żerowiskowych oraz miejsc 
schronienia ryb, w których ryby mogłyby znaleźć 
schronienie podczas powodzi. 

g) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju 
poprzecznym; wielkość zależna  od wykonania oraz 
zakresu prac.  

h) Większej częstotliwości i intensywności  wezbrań (w 
stopniu najmniejszym dotyczy to rzek typu 
abiotycznego nr 25, tj. łączących jeziora).  

i)      Pogorszenie jakości wody przez usunięcie organizmów 
filtrujących takich jak małże. 

2) Długotrwałe pogorszenie kondycji ryb i zmiany składu 
ilościowego i gatunkowego zespołu poniżej 
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miejscu prowadzonych 
prac. 

e)     Zakłócenie migracji 
wstępujących. 

2)      Negatywne skutki, 
zależne od technologii i 
zakresu prac, szczególnie 
drastycznie objawiają się 
na ciekach małych.  

przebudowanego odcinka rzeki, wskutek:  
a) Większej częstotliwości i intensywności  wezbrań . 
b) Przedłużenia czasu trwania niżówek i zwiększenie ich 

częstotliwości (drenaż terenów podmokłych). 
c) Deficytów zawiesiny i rumowiska wleczonego. 
d) Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 

warunków hydraulicznych). 

Konser
wacja 
koryta 

Typ rzeki: 
górski, 
przejściow
y, nizinny.  
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 1 – 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
1 - 25. 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb poniżej odcinku 
konserwowanego, 
wskutek:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)      Zakłócenie migracji. 
2) Lokalna zmiana składu 

ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na konserwowanym 
odcinku, spowodowana: 

a) Dewastacją siedlisk ryb 
w korycie rzeki oraz 
zlokalizowanych w 
środowiskach 
przyrzecznych; 
szczególnie wrażliwe 
mniejsze rzeki nizinne. 

b) Ograniczeniem  bazy 
pokarmowej.  

 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji na 
poddanym konserwacji odcinku, wskutek: 

a) Zubożenia struktury siedliska przez usunięcie żerowisk 
i ostoi takich jak podcięte brzegi, zwisające gałęzie, 
rumosz drzewny, połączenia z bocznymi odnogami i 
starorzeczami.   

c) Naruszenia struktury substratów dennych i bazy 
pokarmowej. 

d) Pogorszenie jakości wody przez usunięcie organizmów 
filtrujących takich jak małże.  

e) Destabilizację siedliska przez większe wahania 
prędkości i głębokości w korycie żłobowym 
(rynnowym). 

f) Ograniczenia efektów reprodukcji przez likwidację 
tarlisk w korycie i środowiskach przyrzecznych 
(odcięte boczne odnogi, starorzecza, likwidacja 
obszarów zalewiskowych), a także przybrzeżnych 
płycizn spełniających rolę mateczników narybku. 

g) Podniesienia prędkości przepływu w przekroju, 
ujednolicenie hydrauliki  

h) Zmniejszenia zacienienia i podniesienie temperatury 
wody (szczególnie wrażliwe rzeki małe). 

i) Większej częstotliwości  i intensywności  wezbrań  
(szczególnie wrażliwe rzeki górskie i przejściowe). 

j) Brak możliwości znalezienia przez ryby kryjówek w 
trakcie wezbrań 

k) Ograniczenia bazy pokarmowej (np. organizmów 
żyjących w dnie oraz na rumoszu drzewnym). 

2) Długotrwałe pogorszenie kondycji fizycznej ryb 
poprzez ograniczenie możliwości migracji na żerowiska 
poniżej i powyżej konserwowanego odcinka cieku 
(zależne od długości regulacji). 

3) Długotrwałe pogorszenie kondycji ryb i zmiany składu 
ilościowego i gatunkowego zespołu poniżej 
poddanego konserwacji odcinka, wskutek:  

a) Większej częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
b) Przedłużenia czasu trwania niżówek i zwiększenia ich 

częstotliwości.  (drenaż terenów podmokłych) 
c) Deficytów zawiesiny oraz rumowiska wleczonego. 
d) Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 

warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
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zalewową).  
Budow
a 
wałów 
przeci
wpowo
dziowy
ch 

Typ rzeki: 
górski. Typ 
ichtiofaunis
tyczny:  
1 - 4, 8.  
Typ 
abiotyczny: 
1 - 9, 12, 
14, 17 – 18. 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na odcinku budowy 
wału, wskutek:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)      Zniszczenia 
(zasypywanie) siedlisk 
przyrzecznych.  

2) Lokalna zmiana składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na odcinku budowy 
wału, spowodowana: 

a) Dewastacją siedlisk ryb 
w środowiskach 
przyrzecznych, 
zwłaszcza  płycizn 
będących ważnym 
siedliskiem wychowu 
form narybkowych. 

b) Ograniczeniem  dostępu 
do bazy pokarmowej w 
środowiskach 
przyrzecznych.  

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i struktury 
wiekowej populacji w obwałowanym odcinku w 
sytuacji gdy zostaną: 

a) Odcięte połączenie głównego koryta rzeki ze 
środowiskami przyrzecznymi. 

b)     Ograniczony dopływ substancji pokarmowych z terasy 
zalewowej. 

c) Zmieniona struktura siedlisk na skutek erozji 
powodziowej spowodowanej podwyższoną prędkością 
wody w międzywalu. 

d) Wcinanie i pogłębienie koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych).  

d)  brak kryjówek i ostoi w trakcie powodzi 
 

Budow
a 
wałów 
przeci
wpowo
dziowy
ch 

Typ rzeki: 
przejściow
y. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 
5 - 7, 9.  
Typ 
abiotyczny: 
10, 15 -17, 

1) Przejściowa zmiana 
składu ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na odcinku budowy 
wału, wskutek:  

a) Zamulenie i 
zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczenia wody 
zawiesiną, ograniczającą 

1) Długotrwała zmiana składu ilościowego i 
gatunkowego oraz struktury wiekowej populacji w 
obwałowanym odcinku , wskutek: 

a) Odcięcia połączenia głównego koryta rzeki ze 
starorzeczami, oczkami wodnymi, odnogami, drobnymi 
dopływami (np. przepusty klapowe) oraz terasą 
zalewową. 

b)     Ograniczonego dopływu substancji pokarmowych z 
terasy zalewowej. 

c) Zmiany struktury siedlisk na skutek erozji 
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23.  
Typ rzeki: 
nizinny. 
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 10 - 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
10 - 25. 
 

widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)      Zniszczenia 
(zasypywanie) siedlisk 
przyrzecznych.  

2) Lokalna zmiana składu 
ilościowego i 
gatunkowego zespołu 
ryb na odcinku budowy 
wału, spowodowana: 

a) Dewastacją siedlisk ryb 
w środowiskach 
przyrzecznych 
(starorzecza, oczka 
wodne, odnogi, ujścia 
dopływów) oraz 
odcięciem łączności tych 
siedlisk z głównym 
korytem  rzeki; 
szczególnie wrażliwe 
rzeki nizinne. 

b) Ograniczeniem  dostępu 
do bazy pokarmowej w 
środowiskach 
przyrzecznych.  

powodziowej spowodowanej podwyższoną prędkością 
wody. 

c) Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 
warunków hydraulicznych).  

 

Pobór 
wody 

Typ rzeki: 
górski, 
przejściow
y, nizinny.  
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 1 – 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
1 - 25. 

1)    Lokalne zaburzenia 
struktury ichtiofauny na 
etapie realizacji inwestycji. 
Oddziaływanie niekorzystne 
w miejscu inwestycji i rzece 
poniżej. Zasięg i siła 
oddziaływania zależne od 
skali robót. Negatywne skutki 
powodowane przez: 
a) Zamulenie i 

zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczanie wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 

1) Zubożające oddziaływanie na  skład ilościowy i 
gatunkowy zespołu ryb poniżej poboru na skutek:  

a) Zmniejszenie powierzchni produkcyjnej i użytkowej 
siedlisk (tym większy ubytek im większy pobór).  

b) Zubożenia struktury siedliska przez obniżenie 
prędkości i głębokości wody. 

c) Wydłużenie czasu trwania niżówek. 
d) Podniesienie temperatury wody w okresie niżówek 
e) Zmiany rozkładu substratu w korycie, w wyniku 

zamulania luźnej struktury podłoża i osadzania 
zawiesiny. 

f) Pogorszenia jakości chemicznej wody. 
g) Przesychanie siedlisk w następstwie zmniejszenia 

wielkości stałego przepływu, jak również gwałtowne 
zmiany jego wielkości w następstwie pracy elektrowni 
wodnych. 

h)     Ginięcia ryb na kratach oraz na sitach pomp i w 
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powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)      Zniszczenia siedlisk w 
korycie, w miejscu 
realizacji inwestycji.  

  

turbinach.  
i)     Wcinania i pogłębienia koryta (destabilizacja 

warunków hydraulicznych, brak komunikacji z terasą 
zalewową). 

j)    Zmiany struktury substratu.   
k)    Zmiany termiki wody. 

 

Odpro
wadzan
ie 
ściekó
w 

Typ rzeki: 
górski, 
przejściow
y, nizinny.  
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 1 – 
15. 
Typ 
abiotyczny: 
1 - 25. 

1)    Lokalne zaburzenia 
struktury ichtiofauny na 
etapie realizacji inwestycji. 
Oddziaływanie niekorzystne 
w miejscu inwestycji i rzece 
poniżej. Zasięg i siła 
oddziaływania zależne od 
skali robót. Negatywne skutki 
powodowane przez: 
a) Zamulenie i 

zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk. 

b) Zanieczyszczanie wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)      Zniszczenia siedlisk w 
korycie,  
        w miejscu realizacji 
inwestycji. 

1) Zmiana składu gatunkowego w stronę organizmów o 
dużej tolerancji. Wzrost liczebności gatunków 
eurytopowych , a zmniejszenie stenotopowych.   

2) Zmiana składu ilościowego zespołu i struktury 
wiekowej, powodowana wzrostem śmiertelności 
najmłodszych stadiów rozwojowych.  

3) Obniżenie się kondycji ryb oraz stanu zdrowotnego, 
jako konsekwencja długotrwałego oddziaływania 
zanieczyszczeń. 

4) Pojawianie się śnięcia ryb, powodowanego zatruciem 
związkami chemicznymi lub wyczerpaniem tlenu 
(przyducha), w następstwie odprowadzania ścieków 
organicznych. Śnięcie może przybierać postać 
pojedynczych ubytków gatunków o największej 
wrażliwości na stan środowiska, a  w szczególnych 
sytuacjach przybierać może masowy charakter. 

5)     Pojawienie się obcego smaku i zapachu ryb, będących 
następstwem oddziaływania zanieczyszczeń. 

6)     Ograniczenie wędrówek migracyjnych, w następstwie 
oddziaływania zrzucanych ścieków jako bariery, np. 
chemicznej lub termicznej. 

Prace 
renatur
yzacyjn
e 

Typ rzeki: 
górski, 
przejściow
y, nizinny.  
Typ 
ichtiofaunis
tyczny: 1 – 
15. 
Typ 
abiotyczny: 

1)    Lokalne, przejściowe 
zaburzenia struktury 
ichtiofauny, pojawiające się 
na etapie realizacji inwestycji 
– prac odtwarzających 
pierwotny układ koryta oraz 
wykonywania urządzeń 
technicznych. Oddziaływanie 
niekorzystne w miejscu 
wykonywania prac w korycie 

1)     Odtworzenie bogatego składu ilościowego, 
gatunkowego oraz właściwej  struktury wiekowej 
zespołu ryb w odcinku renaturyzowanym. Jest to 
rezultatem odbudowy zróżnicowania siedliskowego  
ekosystemu rzecznego oraz wzrostu liczby siedlisk 
odpowiednich dla rozwoju gatunków ryb o 
zróżnicowanych wymaganiach. Odbywa się to przez  

a) korektę przekroju podłużnego odtwarzająca meandry, 
spadek długość rzeki itp.  

b) Urozmaicenie struktury dennej i brzegowej tworząc 
ostoje, żerowiska i tarliska.  
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1 - 25. rzeki oraz poniżej. Zasięg i 
siła oddziaływania zależne 
od skali i technologi i robót. 
Negatywne skutki 
powodowane przez: 
a) Zamulenie i 

zapiaszczenie tarlisk i 
żerowisk, powstające 
podczas odtwarzania 
siedlisk. 

b) Zanieczyszczanie wody 
zawiesiną, ograniczającą 
widoczność i 
zdobywanie pokarmu, 
zamulającą skrzela i 
powodującą 
powstawanie na nich 
ognisk zapalnych,  przy 
długotrwałych 
stężeniach zawiesiny 
ciał stałych 
przekraczających 
koncentrację 100 mg/l. 

c)      Powstawanie utrudnień 
w  
          migracji ryb, w okresie  
          prowadzenia  prac w 
korycie.  
         

c) Poprawę przekroju poprzecznego aby stworzyć stabilne 
i różnorodne warunki hydrauliczne pasujące do 
biologicznego typu rzeki 

d) Dodatek rumoszu drzewnego lub kamiennego 
e) Dodatek roślinności brzegowej i pasów buforowych 
f) Odtworzenie połączenia z terasa zalewową i 

środowiskami przybrzeżnymi. 
g) Urządzenia służące  migracji ryb.  
2)     Długotrwałe polepszenie kondycji ryb i zmiany składu 

ilościowego i gatunkowego zespołu poniżej i powyżej 
renaturyzowanego odcinka, wskutek migracji ryb z 
odtworzonych siedlisk. 

3)     Długotrwałe polepszenie kondycji ryb i zmiany składu 
ilościowego i gatunkowego zespołu poniżej 
renaturyzowanego odcinka, wskutek:  

a)  Mniejszej częstotliwości i intensywności  wezbrań.  
b) Skrócenia  czasu trwania niżówek i zmniejszenia  ich 

częstotliwości.   
c) Transportu zawiesiny oraz rumowiska wleczonego. 
 d)   Zapobieganiu wcinaniu i pogłębieniu koryta 

(destabilizacja warunków hydraulicznych, brak 
komunikacji z terasą zalewową). 

 e)   Zwiększenie bazy pokarmowej dryftu.  

  
 

5. Ostateczne wyznaczanie silnie zmienionych i 
sztucznych części wód. 

Ostateczne wyznaczenie silnie zmienionych jednolitych części wód przeprowadzono zgodnie z 
opracowaną w 2007 roku i stosowaną przez wszystkie regionalne zarządy gospodarki wodnej 
metodyką: „Uszczegółowienie metodyki w zakresie ostatecznego wyznaczania silnie 
zmienionych i sztucznych części wód w Polsce” (RS-EKO, Kraków 2007). 

Ocena skali zmian hydromorfologicznych oraz wstępne wyznaczenie silnie zmienionych i 
sztucznych jednolitych części wód zostało przeprowadzone przez RZGW Kraków i przekazane 
Wykonawcy niniejszej pracy. 

Ostateczne wyznaczanie SZCW, zgodnie z metodyką i analogicznie jak w pierwszym cyklu 
planistycznym, przeprowadzono w 2 krokach: 

− identyfikacja i test działań restytucyjnych, 
− identyfikacja i test alternatyw funkcjonalnych. 
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Ocena działań restytucyjnych 

Działania restytucyjne są działaniami pozwalającymi na poprawę warunków w zakresie 
biologicznych elementów jakości oraz przywrócenie ciągłości cieku poprzez zniwelowanie presji 
w zakresie hydromorfologii. W niniejszym etapie zidentyfikowano działania restytucyjne 
pozwalające na  przywrócenie „naturalności” części wód.  
Następnie oceniono wpływ zidentyfikowanych działań restytucyjnych na sposoby użytkowania 
wód, które były powodem dokonania przekształceń w zakresie hydromorfologii części wód, na 
podstawie opracowanego „testu działań restytucyjnych”.  

W przeprowadzonym teście przeanalizowano wpływ poszczególnych zidentyfikowanych 
działań restytucyjnych na osiągane korzyści społeczno-gospodarcze oraz wpływ na „szeroko 
rozumiane środowisko”.  

Oceny wpływu dokonano w następujących grupach: 

I grupa – korzyści społeczno - gospodarcze  

korzyści społeczno-
gospodarcze 

realizacja zobowiązań wynikających z prawodawstwa UE  
i krajowego 
realizacja zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych 
korzyści społeczne 
ilość osób korzystających bezpośrednio 
ilość osób korzystających pośrednio 
korzyści gospodarcze 
korzyści bezpośrednie 
korzyści pośrednie 

 

II grupa – warunki społeczno-gospodarcze  

wpływ na warunki 
społeczno-

gospodarcze 

poczucie bezpieczeństwa społecznego 
aspekty społeczno - kulturowe 
funkcjonowanie gospodarki lokalnej 
funkcjonowanie gospodarki regionalnej i krajowej 

 

III grupa – formy ochrony przyrody i funkcjonowanie ekosystemów 

wpływ na formy 
ochrony przyrody  i 

funkcjonowanie 
ekosystemów 

parki i rezerwaty, NATURA 2000, rzadkie i unikalne gatunki i 
ekosystemy 
modyfikacja siedlisk 
korytarze i bariery 

 

IV grupa – cechy fizyko-chemiczne środowiska  

wpływ na cechy 
fizyko-chemiczne 

modyfikacja charakteru przepływu powierzchniowych 
zmiany warunków fizyko-chemicznych (tlen, temp., zasolenie) 
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środowiska wpływ na ilość i jakość wód podziemnych 
erozja koryta 
jakość powietrza (gazy, pyły) 
powodzie 
Susze 
erozja i stabilność gruntów 

 

V grupa – pozostałe czynniki szeroko rozumianego środowiska  

wpływ na pozostałe 
czynniki szeroko 

rozumianego 
środowiska 

walory krajobrazowe 
obiekty oraz miejsca archeologiczne i historyczne 
tereny mieszkalne 
tereny przemysłowe i usługowe 
użytki rolne 
użytki leśne 
szlaki komunikacyjne 
łowiectwo, wędkarstwo 
żeglarstwo, pływanie 
Wypoczynek 

 

Ocenę „kosztów” i „korzyści” wynikających z realizacji zidentyfikowanych działań 
restytucyjnych wykonano dla każdej wstępnie wyznaczonej  SZCW i SCW na podstawie analizy 
wskaźnikowej, przypisując każdemu ze zidentyfikowanych wpływów odpowiednią punktację.  

W tabeli poniżej przedstawiono skalę dla prowadzonych analiz: 

Ocena wpływu działania skala punktowa 
bardzo negatywne -3 
średnio negatywne -2 
negatywne -1 
brak wpływu 0 
pozytywne 1 
średnio pozytywne 2 
bardzo pozytywne  3 

 

Działania restytucyjne, zgodnie z metodyką, oceniano pod kątem elementów uszeregowanych w 
wymienionych w tabelach powyżej grupach tematycznych. Należy jednak pamiętać, iż jest to 
jedynie podział umowny, stworzony w celu pewnego uporządkowania oceny, zaś w 
rzeczywistości poszczególne kryteria przeplatają się i są ze sobą ściśle powiązane. Na przykład 
korzyści gospodarcze wprost wynikają z warunków gospodarczych  - jeżeli warunki te zostaną 
pogorszone, na przykład przez likwidację obiektów atrakcyjnych turystycznie czy też 
zwiększenie zagrożenia powodzią, automatycznie będą malały korzyści gospodarcze. 

Liczba osób korzystających jest z kolei ściśle powiązana praktycznie ze wszystkimi pozostałymi 
kryteriami, zarówno społeczno-gospodarczymi,  jak i przyrodniczymi. Odpowiednie warunki do 
rozwoju gospodarczego, bądź uprawiania turystyki powodują, że ilość osób korzystających jest 
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znaczna. Ich pogorszenie automatycznie powoduje zmniejszenie ilości korzystających osób na 
rzecz innej, bardziej atrakcyjnej lokalizacji.  

Poniżej opisane najważniejsze aspekty, jakie brano pod uwagę oceniając poszczególne działania 
restytucyjne, zgodnie z wymienionymi w metodyce kryteriami. 

 

I grupa – korzyści społeczno - gospodarcze  

1) Realizacja zobowiązań wynikających z prawodawstwa UE i krajowego. 

Brano tutaj pod uwagę obowiązujące dyrektywy UE oraz krajowe akty prawne (m.in. 
Prawo ochrony środowiska, Ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne,). Przyjęto, iż 
wszystkie działania łagodzące negatywny wpływ zmian hydromorfologicznych 
pozytywnie wpływają na realizacją zobowiązań prawnych. Działania polegające na 
całkowitym przywróceniu stanu naturalnego (likwidacja urządzeń) oceniano na 3 
punkty, zaś działania pośrednie (np. budowa urządzeń do migracji ryb, zastosowanie 
materiałów roślinnych zamiast betonowych w umocnieniach brzegowych), oceniano na 
1 lub 2 punkty. 

2) Realizacja zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych (energia odnawialna 

W większości przypadków ocena tego elementu była neutralna. Podwyższono ją jedynie 
dla elektrowni wodnych, które są elementem realizacji zobowiązań Polski w zakresie 
energii odnawialnej. Jednak dla działań związanych ze zmniejszeniem mocy bądź 
likwidacją elektrowni nie obniżano oceny poniżej zera, ze względu na fakt, iż nie jest to 
jedyne dostępne źródło energii odnawialnej. 

3) Ilość osób korzystających bezpośrednio 

Nie rozpatrywano tutaj dokładnej liczby osób, a znaczenie w skali lokalnej. Np. ilość osób 
korzystających z ochrony powodziowej  w przypadku małej wsi oceniano na równi z 
ilością osób korzystających z ochrony przeciwpowodziowej miasta. Różnice w takim 
przypadku zostały wykazane dopiero w kolejnym punkcie – ilość osób korzystających 
pośrednio – w przypadku niewielkiej wsi wpływ nie sięga poza nią, podczas gdy w 
przypadku miasta, gdzie chronione są również obiekty przemysłowe czy zabytkowe, 
wpływ sięga znacznie szerzej niż tylko lokalni mieszkańcy. Wprawdzie w przypadku 
urządzeń służących do poboru wód na cele komunalne podjęto próbę analizy w 
zależności od liczby osób korzystających z danego ujęcia. Jednakże posiadane przez 
Zamawiającego dane pozwoliły na przeprowadzenie takiej oceny jedynie dla kilku 
jednolitych części wód. Zamawiający przekazał na potrzeby niniejszej pracy dane 
pochodzące z ankiet przeprowadzonych na potrzeby analizy ekonomicznej korzystania z 
wód. Dane te dotyczą liczby ujęć obsługiwanych przez poszczególnych operatorów w 
gminach oraz liczby osób obsługiwanych przez te ujęcia. W większości przypadków brak 
jest jednak możliwości lokalizacji poszczególnych ujęć w jednolitych częściach wód. 
Brano tutaj pod uwagę nie tylko osoby korzystające np. z pobieranej wody, czy energii, 
ale również atrakcyjność terenów dla mieszkańców. 

4) Ilość osób korzystających pośrednio 
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Element ten oceniano analogicznie jak ilość osób korzystających bezpośrednio, jednak w 
szerszej skali niż lokalna. 

5) Korzyści gospodarcze bezpośrednie 

Analizując działania restytucyjne pod kątem bezpośrednich korzyści gospodarczych 
brano pod uwagę przede wszystkim wpływ bezpośredni na utratę korzyści (m.in. 
finansowych )z urządzenia przez osoby korzystające – np. utrata dochodu właściciela 
MEW lub stawów hodowlanych, uniemożliwienie pracy zakładu poprzez likwidację 
ujęcia wody. Istotny tutaj był również wpływ na lokalny rynek pracy (np. utrata miejsc 
pracy w wyniku likwidacji stawów hodowlanych) oraz wpływ na sposób spędzania czasu 
przez mieszkańców (np. w przypadku likwidacji zbiornika). Jeżeli utrata korzyści 
dotyczyła jedynie właścicieli urządzenia, oceniano ten element na -1 punkt. Jeżeli 
dotyczyła szerszego grona osób – oceniano na -2 lub  -3. 

6) Korzyści gospodarcze pośrednie 

Element ten oceniano analogicznie jak korzyści gospodarcze bezpośrednie, jednak w 
szerszej skali niż lokalna. 

 

II grupa – warunki społeczno-gospodarcze  

1) Poczucie bezpieczeństwa społecznego 

Jest to aspekt trudny do oceny, gdyż bardzo subiektywny. Na obniżenie poczucia 
bezpieczeństwa społecznego wprost wpływają realne zagrożenia, jak np. brak ochrony 
przed powodzią, ale też jakiekolwiek ingerencje w zagospodarowanie gruntów 
(skutkujące zmniejszeniem ich wartości, ale też chociażby zmianą krajobrazu) oraz 
działania zmniejszający choćby w niewielkim stopniu liczbę miejsc pracy. Wynika to z 
faktu, iż szczególnie w małych społecznościach, gdzie ludzie przyzwyczajeni są od lat do 
określonego porządku rzeczy, jego zaburzenie w sposób oczywisty budzi niepokój. Jako 
przykład może tutaj posłużyć likwidacja wałów przeciwpowodziowych. Pomimo, iż musi 
iść za tym tworzenie terenów zalewowych w celu ochrony przed powodzią, które jest 
często wcale nie mniej skuteczne niż obwałowania, jednak w obecnej chwili nie jest 
społecznie akceptowane.  

2) Aspekty społeczno– kulturowe 

W kryterium dotyczącym aspektów społeczno-kulturowych analizowano przede 
wszystkim uwarunkowania podobne jak przy ocenie poczucia bezpieczeństwa 
społecznego, jednak obiektywne, czyli nie zależące od subiektywnej oceny mieszkańców. 
Był tutaj brany pod uwagę wpływ na miejsca pracy, potencjał gospodarczy okolicy, a 
także zmniejszenie wartości okolicznych gruntów.  

3) Funkcjonowanie gospodarki lokalnej 

Analizowano tutaj przede wszystkim wpływ na bezpośrednie zyski użytkowników 
urządzeń oraz bezpośrednie straty, np. utrata wartości gruntów, zalanie w przypadku 
powodzi. Bardzo istotnym elementem w ocenie był również wpływ na lokalny rynek 
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pracy. Jeżeli potencjalne straty dotyczyły jedynie właścicieli/bezpośrednich 
użytkowników urządzeń – przyznawano -1 punkt, zaś gdy negatywny wpływ dotyczył 
szerszego grona osób – punktacja wynosiła -2 lub -3. 

4) Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i krajowej 

Analizowano tutaj te same aspekty, co przy kryterium dotyczącym funkcjonowania 
gospodarki lokalnej. W przypadku niewielkich miejscowości będą one miały wpływ 
jedynie w skali lokalnej, jednak w przypadku obszarów, na których występują obiekty 
przemysłowe, czy też zabytkowa zabudowa, wpływ zostanie znacznie rozszerzony. 
Wynika to z faktu, że oprócz bezpośrednich szkód negatywnie odbije się to również na 
potencjale gospodarczym regionu. 

 

III grupa – formy ochrony przyrody i funkcjonowanie ekosystemów 

1) Parki i rezerwaty, NATURA 2000, rzadkie i unikalne gatunki i ekosystemy 
 

Element ten oceniano jedynie w przypadku, gdy zmiany hydromorfologiczne, których 
dotyczą oceniane działania położone są w obrębie wymienionych obszarów. Przyjęto 
tutaj, iż skoro przy istniejących zmianach wykształciły się warunki pozwalające na 
obecność gatunków i siedlisk, ze względu na które został ustanowiony obszar chroniony, 
wszelka ingerencja w ukształtowany i stabilny ekosystem będzie niekorzystna. Zmiana 
tej oceny będzie możliwa jedynie na podstawie zatwierdzonych planów ochrony. 
Wyjątkiem jest tutaj działanie polegające na budowie urządzeń do migracji ryb. 

 
2) Modyfikacja siedlisk 

Element ten oceniano analogicznie jak wyżej opisany, dotyczący obszarów chronionych. 

3) Korytarze i bariery 

Element ten analizowano jedynie w przypadku budowli poprzecznych na ciekach. Brano 
tutaj pod uwagę drożność cieku dla migracji organizmów, w szczególności ryb – przyjęto, 
iż w przypadku likwidacji budowli drożność będzie pełna, natomiast w przypadku 
działań pośrednich(budowa urządzeń do migracji ryb) drożność będzie częściowa.  

 

IV grupa – cechy fizyko-chemiczne środowiska  

1) Modyfikacja charakteru przepływu powierzchniowych 
 

Wszelkie zmiany hydromorfologiczne, zarówno związane z zabudową poprzeczną, jak i 
podłużną powodują zmiany warunków przepływu.  Pomimo, iż są one różne w 
zależności od charakteru zabudowy, ze względu na to, że odbiegają od warunków 
naturalnych – przyznano im ocenę ujemną. Działaniom minimalizującym ten wpływ 
przyznano ocenę dodatnią  1 lub 2.   
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2) Zmiany warunków fizyko-chemicznych (tlen, temp., zasolenie) 

Budowle poprzeczne na ciekach powodują znaczące zmiany warunków przepływu. 
Powyżej budowli następuje spowolnienie przepływu, co przede wszystkim negatywnie 
wpływa na warunki tlenowe w wodzie. Dlatego też zostały one ocenione negatywnie z 
punktu widzenia jakości fizykochemicznej. Wprawdzie taki zbiornik działa jak swego 
rodzaju osadnik, powodując zatrzymywanie zawiesin i co za tym idzie poprawę jakości 
wody poniżej budowli. Jednak jest to bardzo niestabilny system, którego nieznaczne 
nawet naruszenie może spowodować nagłe przedostanie się do wody ogromnej ilości 
zanieczyszczeń. 

Z kolei negatywny wpływ zabudowy poprzecznej na jakość fizykochemiczna wody 
polega przede wszystkim na przyspieszeniu odpływu, co skutkuje znacznym 
ograniczeniem procesów samooczyszczania. 

3) Erozja koryta 

Wszelkie działania związane z szeroko pojętą renaturyzacją wpływają negatywnie na ten 
aspekt. Skala wpływu uzależniona jest od skali obecnego oddziaływania (np. długość 
uregulowanych odcinków cieków, liczba i gęstość zabudowy poprzecznej) oraz rodzaju 
działań – działania pośrednie, polegające na zastąpieniu istniejących betonowych 
elementów zabudową roślinną lub polegające na renaturyzacji jedynie części długości 
cieku, mają z zasady mniejszy wpływ na erozję koryta niż działania związane z pełną 
likwidacją zabudowy.  

4) Jakość powietrza (gazy, pyły) 
 

Zidentyfikowane działania restytucyjne nie wywierają wpływu na jakość powietrza. 
 

5) Powodzie i susze 

Większość zidentyfikowanych zmian hydromorfologicznych ma na celu, bezpośrednio 
bądź pośrednio, wpływać na ochronę przed powodzią oraz podtopieniami, a także przed 
suszą. Likwidacja tych obiektów znacząco wpłynie na zwiększenie tych zagrożeń. W 
związku z powyższym działania takie oceniono negatywnie.  

6) Erozja i stabilność gruntów 

Jest to aspekt na który wpływają te same elementy, co na erozję koryta. Wszelkie 
działania związane z szeroko pojętą renaturyzacją będą negatywnie wpływały na ten 
aspekt. Skala wpływu uzależniona jest od skali obecnego oddziaływania (np. długość 
uregulowanych odcinków cieków, liczba i gęstość zabudowy poprzecznej) ora rodzaju 
działań – działania pośrednie mają z zasady mniejszy wpływ na erozję koryta niż 
działania związane z pełną likwidacją zabudowy.  

 

V grupa – pozostałe czynniki szeroko rozumianego środowiska  

1) Walory krajobrazowe 
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Walory krajobrazowe są elementem bardzo subiektywnym. Przykładowo – zbiorniki 
zaporowe pięknie wpisują się w krajobraz, stając się jego niezwykle atrakcyjnym 
elementem. Jednak równie atrakcyjna jest naturalna dolina rzeczna, z płynącą swoim 
naturalnym biegiem, rzeką, jej zakolami i starorzeczami. Który z tych krajobrazów jest 
bardziej atrakcyjny zależy jedynie od osobistych preferencji oceniającego. W związku z 
powyższym, aby w miarę możliwości zobiektywizować i uspójnić ocenę,  przyjęto w 
niniejszej pracy, iż stan istniejący jest stanem pożądanym i wszelkie ingerencje oraz 
zmiany będą miały wpływ negatywny. Skala tego wpływu jest zależna między innymi od 
obszaru na jaki będzie oddziaływać. 

2) Obiekty oraz miejsca archeologiczne i historyczne 

Aspekt ten analizowano w szczególności pod kątem zagrożenia powodziowego. Ocena  
wynikała tutaj bezpośrednio z wpływu realizacji poszczególnych działań restytucyjnych 
na wzrost bądź spadek tego zagrożenia, jednak była prowadzona jedynie w przypadku 
obszarów, na których występują obiekty o wartości historycznej. 

3) Tereny mieszkalne 

Aspekt ten analizowano w szczególności pod kątem zagrożenia powodziowego. Ocena  
wynikała tutaj bezpośrednio z wpływu realizacji poszczególnych działań restytucyjnych 
na wzrost bądź spadek tego zagrożenia, była prowadzona jedynie w przypadku 
obszarów zamieszkałych. Zwiększenie zagrożenia powodziowego na terenach 
zamieszkałych przez ludzi powodowało obniżenie oceny według tego kryterium, zaś 
wysokość oceny zależała od rodzaju zabudowy – zabudowa rozproszona, wsie i małe 
miasteczka lub miasta o zwartej zabudowie.  

4) Tereny przemysłowe i usługowe 

Aspekt ten analizowano w szczególności pod kątem zagrożenia powodziowego. Ocena  
wynikała tutaj bezpośrednio z wpływu realizacji poszczególnych działań restytucyjnych 
na wzrost bądź spadek tego zagrożenia, była prowadzona jedynie w przypadku 
obszarów miejskich, gdzie występują takie tereny. 

5) Użytki rolne 

Zdecydowana większość budowli poprzecznych oraz umocnień brzegowych na 
analizowanym obszarze służy ochronie terenów rolniczych przed erozją i  
podtopieniami. Część z nich również ma na celu gromadzenie wody na potrzeby 
nawadniania gruntów. W związku z powyższym wszelkie zmiany związane z likwidacją 
urządzeń zabezpieczających przed erozją, a co za tym idzie przed podtapianiem 
okolicznych terenów, oceniono jako negatywnie wpływające na użytki rolne. Podobnie w 
przypadku urządzeń służących piętrzeniu wody w celu nawadniania pól – ich likwidacja 
pociągnęłaby za sobą uniemożliwienie nawadniania, czyli konieczność zmiany upraw, 
bądź przekształcenia terenów w nieużytki. 

6) Użytki leśne 
 
W związku z faktem, iż analizowane zmiany hydromorfologiczne istnieją od wielu lat, 
przyjęto tutaj, iż skoro przy istniejących zmianach wykształciły się optymalne warunki 
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funkcjonowania ekosystemów leśnych. W związku z powyższym wszelkie zmiany 
polegające na likwidacji istniejącej zabudowy poprzecznej, spowoduje zaburzenie 
ukształtowanych od dawna stosunków gruntowo-wodnych, co może mieć negatywny 
wpływ na rosnące wzdłuż cieku lasy. Dlatego też takie działania oceniano negatywnie 
pod kątem wpływu na użytki leśne. 

 
7) Szlaki komunikacyjne 

 
Zidentyfikowane działania restytucyjne nie wywierają wpływu na szlaki komunikacyjne. 

 
8) Łowiectwo, wędkarstwo 

 
Wszelkie działania związane z renaturyzacją będą wpływały pozytywnie na aspekty 
związane z wędkarstwem. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż renaturyzacja 
poprawia warunki bytowania ryb. Jedynie w przypadku zabudowy poprzecznej – 
całkowitej likwidacji przyznano 0 punktów, zaś budowie urządzeń służących migracji 
ryb – 2 punkty. Wynika to z tego, iż o ile niezwykle istotna jest poprawa drożności 
cieków, to budowle poprzeczne tworzą niewielkie zbiorniki i rozlewiska, będące 
miejscami chętnie uczęszczanymi przez wędkarzy. 

 
9) Żeglarstwo, pływanie 

Kryterium to oceniane było przede wszystkim w przypadku działań polegających  na 
likwidacji zbiorników mających funkcję rekreacyjną. Wpływ takiego działania na 
powyższy aspekt jest zdecydowania negatywny, w związku z czym oceniano je na -3 
punkty. 

 
10) Wypoczynek 

Negatywny wpływ na ten aspekt ma przede wszystkim działanie związane z likwidacją 
zbiorników wodnych, których jedną z funkcji jest rekreacja. Działania te w każdym 
przypadku oceniano na -3 punkty. 

 

Ocena alternatyw funkcjonalnych 

Test alternatyw funkcjonalnych polegał na analizie możliwości osiągnięcia innymi sposobami 
(alternatywami funkcjonalnymi) podobnych jak obecnie „korzyści” z użytkowania wód.   
Pierwszym krokiem była identyfikacja, dla każdej wstępnie wyznaczonej SZCW i SCW 
wykonalnych technicznie alternatyw, czyli „innych sposobów”, które pozwolą na osiągnięcie 
podobnych jak obecnie „korzyści” i będą zastępować w całości bądź w części obecne sposoby 
użytkowania.   
Następnie poddano ocenie czy zidentyfikowane alternatywy funkcjonalne są korzystniejsze ze 
środowiskowego punktu widzenia oraz z uwagi na uwarunkowania prawne, społeczne  
i gospodarcze. 
Zidentyfikowane alternatywy funkcjonalne obejmują m.in. całkowite zastąpienie obecnego 
sposobu użytkowania wód innym sposobem pozwalającym na osiągnięcie podobnych jak 
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obecnie „korzyści”. W tabelach poniżej przedstawiono skalę dla prowadzonych analiz. 

 

Realizacja zobowiązań wynikających z prawodawstwa UE i krajowego oraz umów 
międzynarodowych 
 

Zidentyfikowana alternatywa funkcjonalna  Ocena 
jest wymagana prawem A 
jest elementem realizacji Dyrektyw UE B 
nie jest wymagana prawem  C 
zabronione   D 

 

Realizacja zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych  

Zidentyfikowana alternatywa funkcjonalna ocena 
jest wymagana  A 
jest elementem realizacji  B 
nie jest wymagana  C 

 

Możliwości technicznej realizacji  

Zidentyfikowana alternatywa funkcjonalna skala punktowa 
bardzo łatwa do wykonania 1 
łatwa do wykonania 2 
trudna do wykonania 3 
bardzo trudna do wykonania 4 
niemożliwe do wykonania 5 

 

Wpływ na korzyści społeczno-gospodarcze  

Zidentyfikowana alternatywa funkcjonalna skala punktowa 
niewspółmiernie korzystniejsza 1 
wyraźnie korzystniejsza 2 
korzystniejsza 3 
zadawalająca 4 
nie korzystna 5 

 

Koszty realizacji funkcjonowania  

Zidentyfikowana alternatywa funkcjonalna skala punktowa 
bardzo tania 1 
tania  2 
droga 3 
bardzo droga 4 
niewspółmiernie droga 5 

 

Podstawowe elementy, które analizowano oceniając alternatywy funkcjonalne to: 

− lokalny rynek pracy,  
− poziom życia mieszkańców, 
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− atrakcyjność terenu dla mieszkańców oraz turystów, 
− wpływ na rozwój gospodarczy, 
− aspekty historyczno-kulturowe, 
− wpływ na różnorodność biologiczną, 
− wpływ na walory krajobrazowe. 
 

Z uwagi na brak dostępności wystarczających danych, nie liczono szczegółowo kosztów,  zaś 
skalę punktowa stosowano porównując poszczególne alternatywy.  Na obecnym etapie analiz 
takie podejście jest jak najbardziej wystarczające, ze względu na fakt, iż istotny jest stosunek 
kosztów alternatywy do aktualnego rozwiązania, nie zaś jej konkretna wartość. 

Poniże opisano sposób oceny poszczególnych alternatyw zgodnie ze skalą przedstawioną w 
tabelach. Należy tutaj zwrócić uwagę, iż większości aspektów nie da się rozpatrywać odrębnie. 
W szczególności w większości przypadków wpływ alternatywy na aspekty społeczno-
gospodarcze wynika w dużym stopniu z jej kosztów, a także często powiązany jest z wpływem 
na środowisko przyrodnicze. 

Podobnie w przypadku wpływu alternatywy na korzyści społeczno-gospodarcze – często są one 
ściśle powiązane z kosztami realizacji, szczególnie w przypadku obiektów, które nie służą 
jedynie właścicielowi czy bezpośredniemu użytkownikowi, ale również szerszemu gronu osób. 
Są to przede wszystkim wszelkie urządzenia związane z ochroną przed powodzią i 
podtopieniami, poborem wody, rekreacją 

Poniżej opisano zasady, którymi kierowano się podczas oceny alternatyw dla głównych grup 
oddziaływań. 

Zabudowa systematyczna – redukcja spadku, stabilizacja dna. 

Zabudowa systematyczna na ciekach służy przede wszystkim stabilizacji dna w celu 
ograniczenia erozji, a co za tym idzie – ochrony okolicznych terenów przed podtopieniami. Jako 
alternatywę przyjęto tutaj zmianę form użytkowania gruntów. Jest to rozwiązanie zdecydowanie 
korzystne z punktu widzenia środowiska przyrodniczego. Jednak negatywny wpływ na aspekty 
społeczno-gospodarcze, ściśle powiązany z kosztami, powoduje, iż w chwili obecnej, pomimo 
technicznej wykonalności, w większości przypadków alternatywa ta jest nieakceptowalna. 

Oznacza to rezygnację z prowadzonych upraw, przesiedlenie mieszkańców pojedynczych 
gospodarstw. Jest to jak najbardziej wykonalne technicznie, jednak koszty takiej operacji, 
zarówno finansowe jak i społeczne są w chwili obecnej nieakceptowalne. Wiążą się one nie tylko 
z bezpośrednimi kosztami związanymi z wypłatą odszkodowań i koniecznością zapewnienia 
mieszkańcom nowego miejsca zamieszkania, ale również z koniecznością ich adaptacji do 
nowego środowiska, a także utratą poczucia bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców 
okolicznych terenów.  

 
Zabudowa poprzeczna, zbiornik retencyjny – energetyka. 

W przypadku energetyki wodnej jako alternatywy przyjęto: elektrownie wiatrowe, słoneczne, na 
biomasę oraz konwencjonalne.  
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Dla wszystkich alternatywnych rozwiązań oprócz elektrowni konwencjonalnych koszty są 
znacznie wyższe niż w przypadku istniejącego rozwiązania – elektrowni wodnej. Wynika to z 
faktu, iż każde z nich wymaga nakładów inwestycyjnych podczas gdy istniejąca elektrownia 
wodna pracuje prawie bezkosztowo. Jednocześnie wpływ tych rozwiązań na środowisko 
przyrodnicze nie jest mniejszy niż elektrowni wodnej. Każda z alternatyw wpływa na inne jego 
elementy i na innym etapie, na przykład elektrownie wiatrowe przede wszystkim negatywnie 
wpływają na awifaunę na etapie eksploatacji, zaś w przypadku energetyki słonecznej najbardziej 
szkodliwym dla środowiska elementem są odpady. 

W przypadku elektrowni konwencjonalnych można przyjąć koszty niższe, ze względu na fakt, że 
są to obiekty o wielokrotnie większej mocy, tak więc  wymagane zwiększenie ich mocy w celu 
zastąpienia likwidowanej elektrowni wodnej jest praktycznie bez znaczenia w skali całej 
produkcji. W przypadku elektrowni konwencjonalnych jednak negatywny wpływ na środowisko 
przyrodnicze jest zdecydowanie większy niż w przypadku pozostałych rozwiązań. Ma on miejsce 
zarówno na etapie pozyskiwania paliw, jak i ich spalania – poprzez emisje szkodliwych 
substancji do atmosfery. 

Wszystkie rozwiązania z wyjątkiem elektrowni konwencjonalnych są elementem wdrażania 
postanowień Traktatu Akcesyjnego, dotyczących udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
całkowitej produkcji energii. 

 
Zabudowa poprzeczna, zbiornik retencyjny – pobór wody na cele komunalne. 

Jedyną rozpatrywana alternatywą dla ujęć wód powierzchniowych był pobór wód podziemnych. 
Nie rozpatrywano tutaj poboru wód w innej zlewni, gdyż w przypadku zapewnienia wody pitnej 
jest to rozwiązanie zbyt niepewnie, zarówno jeśli chodzi o jakość wody (wtórne 
zanieczyszczenie podczas transportu) jak i potencjalną awaryjność całego systemu. 

W przypadku poboru wód z ujęć podziemnych przede wszystkim znaczenie ma koszt, który jest 
znacznie wyższy niż w przypadku poboru wód powierzchniowych i obejmuje przede wszystkim 
budowę ujęcia. Zaopatrzenie w wodę z wód powierzchniowych odbywa się przede wszystkim 
tam, gdzie zasoby wód podziemnych są niewystarczające. Z uwagi na to realizacja ujęcia wód 
podziemnych będzie stwarzała znaczne trudności techniczne. Ponadto negatywny wpływ na 
środowisko przyrodnicze jest większy niż w przypadku poboru wód powierzchniowych, co 
wynika przede wszystkim z czasu koniecznego do odnowienia się zasobów wód podziemnych. 
Oba wyżej wymienione aspekty powodują, iż alternatywa ta wpłynęłaby negatywnie na aspekty 
społeczno-gospodarcze. 

 
Zabudowa poprzeczna – pobór wody na cele przemysłowe. 

W przypadku ujęć wody do celów przemysłowych rozpatrywano 2 alternatywy: pobór wody z 
ujęć podziemnych oraz pobór wody w innej zlewni. 

W przypadku wód podziemnych, ich wykorzystanie zamiast wód powierzchniowych byłoby 
naruszeniem  zapisu art. 32 ustawy Prawo wodne, mówiącego iż „Wody podziemne, z 
zastrzeżeniem art. 33, wykorzystuje się przede wszystkim:  
1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe;  
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2) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych.”  

Jednocześnie negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, aspekty społeczno-gospodarcze 
oraz koszty, pozostają takie same jak w przypadku poboru na cele komunalne. 

Alternatywa polegająca na poborze wody w innej zlewni to przede wszystkim trudności 
techniczne, a także wysokie koszty, zarówno wykonania systemu, jak i jego późniejszego 
utrzymania. Ponadto alternatywa ta nie zmniejsza negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze, a jedynie przenosi go w inne miejsce. Istnieje duża szansa, iż ten wpływ będzie 
bardziej znaczący, ze względu na dodatkowa ingerencję związaną m.in. z budową pompowni, czy 
też stratami wody. Oba wyżej wymienione aspekty powodują, iż alternatywa ta wpłynęłaby 
negatywnie również na aspekty społeczno-gospodarcze. 

 
Zabudowa poprzeczna – pobór wody do nawodnień rolniczych. 

Analizowane alternatywy dla zabudowy poprzecznej służącej do poboru wody do nawodnień 
rolniczych to: zmiana formy użytkowania gruntów oraz pobór wód podziemnych. 

Pobór wód podziemnych i ich wykorzystanie do nawodnień zamiast wód powierzchniowych 
byłby naruszeniem  zapisu art. 32 ustawy Prawo wodne, mówiącego iż „Wody podziemne, z 
zastrzeżeniem art. 33, wykorzystuje się przede wszystkim:  
1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe;  
2) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych.” 

Zmiana formy użytkowania gruntów jest rozwiązaniem zdecydowanie korzystnym z punktu 
widzenia środowiska przyrodniczego. Jednak negatywny wpływ na aspekty społeczno-
gospodarcze, ściśle powiązany z kosztami, powoduje, iż w chwili obecnej alternatywa ta jest 
nieakceptowalna. Oznacza to rezygnację z prowadzonych upraw, co jest wprawdzie jak 
najbardziej wykonalne technicznie, jednak koszty takiej operacji, zarówno finansowe jak i 
społeczne są w chwili obecnej nieakceptowalne. Wiążą się one nie tylko z bezpośrednimi 
kosztami związanymi z wypłatą odszkodowań, ale również utratą poczucia bezpieczeństwa 
właścicieli i użytkowników tych terenów. 

 
Zabudowa poprzeczna – pobór wody na stawy rybne. 

Analizowane alternatywy dla zabudowy poprzecznej służącej do poboru wody do zasilania 
stawów rybnych to zakup ryb z innych regionów Polski oraz import ryb z zagranicy. Obie 
wymienione alternatywy są wykonalne technicznie, jednak import ryb z zagranicy jest 
rozwiązaniem trudniejszym do realizacji z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne oraz 
organizacyjne związane z transportem. Obie alternatywy są również korzystniejsze z punktu 
widzenia środowiska przyrodniczego, jednak jedynie w miejscu obecnego poboru. Należy mieć 
świadomość, iż pozyskanie ryb z innego miejsca w kraju czy też za granicą nie likwiduje 
negatywnego oddziaływania na środowisko, a jedynie przenosi je w inne miejsce.  

Powodem, dla którego wymienione alternatywy są aktualnie nieakceptowalne jest jednak 
przede wszystkim czynnik gospodarczy. Sprowadzanie ryb wiąże się przede wszystkim ze 
znacznymi kosztami transportu. Ponadto likwidacja obiektów hodowlanych będzie miała 
negatywny wpływ na lokalny rynek pracy. 
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Obwałowania – ochrona przed powodzią. 

Analizowane alternatywy dla obwałowań to tworzenie naturalnych terenów zalewowych oraz 
rozwój małej retencji i budowa polderów. Oba rozwiązania są zdecydowanie korzystniejsze z 
punktu widzenia środowiska przyrodniczego, są również wykonalne technicznie. Jednak 
negatywny wpływ na aspekty społeczno-gospodarcze, ściśle powiązany z kosztami, powoduje, iż 
w chwili obecnej alternatywa ta jest nieakceptowalna. 

Oznacza to rezygnację z prowadzonych upraw, przesiedlenie mieszkańców pojedynczych 
gospodarstw. Jest to jak najbardziej wykonalne technicznie, jednak koszty takiej operacji, 
zarówno finansowe jak i społeczne są w chwili obecnej nieakceptowalne. Wiążą się one nie tylko 
z bezpośrednimi kosztami związanymi z wypłatą odszkodowań i koniecznością zapewnienia 
mieszkańcom nowego miejsca zamieszkania, ale również z koniecznością ich adaptacji do 
nowego środowiska, a także utratą poczucia bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców 
okolicznych terenów.  

Zbiornik retencyjny – ochrona przed powodzią. 

Analizowano tutaj analogiczne alternatywy jak w przypadku obwałowań. 

 
Zbiornik retencyjny – rekreacja. 

Jedyną alternatywą jest tutaj budowa innych urządzeń rekreacyjnych związanych z wodą – 
basenów, aquaparku. Jest to rozwiązanie wykonalne technicznie, chociaż w wielu przypadkach 
trudne. Jednak negatywny wpływ takiego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze może 
być znacznie większy niż zbiornika. Zbiornik jest istniejącym obiektem, gdzie funkcjonuje 
ukształtowany od dłuższego czasu ekosystem. Budowa ogromnego obiektu budowlanego jest 
przede wszystkim ingerencją w krajobraz oraz warunki gruntowo-wodne. Obiekt taki wymaga 
znacznego poboru wody, co miałoby negatywny wpływ na reżim hydrologiczny. Również wpływ 
na aspekty społeczno-gospodarcze w przypadku przedmiotowej alternatywy jest zdecydowanie 
negatywny. Atrakcyjność turystyczna kompleksu basenowego jest zdecydowania mniejsza niż 
otwartego zbiornika, ograniczona jest też możliwość uprawiania części sportów. 
Spowodowałoby to znaczne zmniejszenie liczby odwiedzających okolice turystów, obniżyłaby 
się również atrakcyjność okolic dla mieszkańców. 

 
Stopnie wodne – żegluga. 

Analizowane alternatywy dla żeglugi to transport lądowy: kolejowy i drogowy. Oba te 
rozwiązania są łatwe do zastosowania, jednak ich negatywny wpływ na środowisko 
przyrodnicze jest zdecydowanie większy, szczególnie w przypadku transportu drogowego. 
Wiąże się to przede wszystkim z zanieczyszczeniem powietrza i pośrednio wód, znacznie 
większą energochłonnością, a także hałasem. Również koszty transportu lądowego są wyższe 
niż wodnego. Znaczne koszty i negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze powodują 
automatycznie negatywny wpływ na aspekty społeczne i gospodarcze. 
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Ostateczna kwalifikacja SZCW i SCW 

Ostatecznej kwalifikacji SZCW oraz SCW dokonano w przypadku, kiedy w teście działań 
restytucyjnych wykazano, iż ich wpływ na analizowane aspekty będzie negatywny oraz gdy  
w teście alternatyw funkcjonalnych ocena pokazała, iż nie istnieją możliwe do wdrożenia z 
punktu widzenia technologii bądź koszty środowiskowe alternatywy. 

W przypadku zdecydowanej większości wstępnie wyznaczonych silnie zmienionych części wód, 
kwalifikacja po przeprowadzeniu testów pozostała bez zmian. Wynika to przede wszystkim z 
faktu, iż większość zmian hydromorfologicznych istnieje od kilkudziesięciu lub nawet ponad stu 
lat, wykształciły się tam nowe ekosystemu i ingerencja w nie, mająca na celu przywrócenie 
warunków „naturalnych” nie tylko miałaby negatywny wpływ na działalność człowieka, ale 
przede wszystkim skutkowałaby trudnymi do przewidzenia konsekwencjami przyrodniczymi. 

Ponadto dla wielu rodzajów działalności, jak na przykład pobór wody na cele komunalne, 
nawodnienia rolnicze, czy też rekreacja trudno jest znaleźć alternatywy, które zapewniłyby 
porównywalne korzyści bez znaczącego wzrostu kosztów.  

Spośród 773 jednolitych części wód rzek na obszarze działania RZGW Kraków, 23 to sztuczne 
części wód, natomiast 180 wyznaczono jako silnie zmienione. Zobrazowano je na mapie poniżej. 
Zestawienie ostatecznie wyznaczonych silnie zmienionych części wód przedstawiono w 
załączniku 2. W załącznikach 2a oraz 2b znajdują się wyniki testów działań restytucyjnych oraz 
alternatyw funkcjonalnych. 

 

Rys. 13  Silnie zmienione i sztuczne części wód na obszarze działania RZGW Kraków. 
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6. Analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
przez jednolite części wód powierzchniowych. 

 
Analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest elementem niezbędnym przede 
wszystkim dla określenia odpowiednich programów działań, ale również dla wskazania 
jednolitych części wód, dla których konieczne będzie zastosowanie odstępstw – czy to 
czasowych, czy polegających na przypisaniu mniej restrykcyjnego celu. 
 
Podstawą do przeprowadzenia oceny ryzyka były dane zgromadzone i opisane w rozdziale 3 
niniejszego opracowania. Analizę przeprowadzono na podstawie aktualnej oceny stanu 
poszczególnych jednolitych części wód oraz zidentyfikowanych oddziaływań 
antropogenicznych. 
W ramach prac przeanalizowano  i oceniono indywidualnie każdą część wód, pod kątem 
aktualnej oceny poszczególnych elementów stanu oraz występujących w niej presji zarówno na 
jakość wód jak i na ich ilość oraz warunki morfologiczne. Pomimo indywidualnego podejścia do 
poszczególnych części wód, kierowano się jednak pewnymi ogólnymi zasadami. 
W przypadku jednolitych części wód monitorowanych, ocenę ryzyka uzależniano bezpośrednio 
od oceny stanu ekologicznego. 
Części wód, których stan lub potencjał ekologiczny został oceniony poniżej dobrego zostały 
zakwalifikowane jako zagrożone. Wynika to z faktu, iż nawet w przypadku znacznego 
ograniczenia, bądź nawet całkowitej eliminacji presji, co oczywiście w praktyce jest niemożliwe, 
okres 2 lat, które pozostały do roku 2015, czyli do określonego w RDW terminu osiągnięcia 
celów środowiskowych jest niewystarczający, aby nastąpiła poprawa stanu wód. Części wód, 
których stan lub potencjał ekologiczny został oceniony jako dobry zostały zakwalifikowane jako 
niezagrożone, niezależnie od istniejących oddziaływań. Kwalifikacja ta została dokonana 
zgodnie z zasadą, iż dyrektywa nie dopuszcza pogarszania stanu wód, niezależnie od istniejących 
oddziaływań.  
W przypadku gdy o ocenie stanu decydowała ocena przeniesiona z innej części wód, ocenę 
uzależniano od skali oddziaływań antropogenicznych. Brane pod uwagę oddziaływania to: 
− zrzuty ścieków, w tym przede wszystkim wielkość ładunku BZT5, ChzT, zawiesiny ogólnej, 

azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego; 
− składowiska odpadów; 
− pobory wód powierzchniowych; 
− pobory wód podziemnych; 
− zabudowa poprzeczna; 
− zabudowa podłużna; 
− obwałowania; 
− zbiorniki retencyjne; 
− energetyka wodna; 
− drogi wodne; 
− pobory kruszywa; 
− obszary górnicze. 
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Zestawienie wyników oceny poszczególnych elementów stanu jednolitych części wód oraz skali 
występowania oddziaływań antropogenicznych w tych częściach wód zestawiono w załączniku 
1 oraz 1a. 
Jednolite części wód, których stan lub potencjał ekologiczny został oceniony poniżej dobrego na 
podstawie oceny przeniesienia, jednak nie zidentyfikowano w ich obrębie znaczących 
oddziaływań antropogenicznych, zakwalifikowano jako niezagrożone. Podobnie 
zakwalifikowano części wód, w których zidentyfikowano jedynie znaczące oddziaływania 
hydrologiczne i morfologiczne, a które wcześniej zostały wyznaczone jako silnie zmienione. Z 
kolei części wód, których stan ekologiczny przy zastosowaniu oceny przeniesienia został 
oceniony jako dobry, jednak wyniki identyfikacji oddziaływań antropogenicznych wskazują, iż 
są one znaczące, zakwalifikowano jako zagrożone. 
Spośród 776 jednolitych części wód na obszarze działania RZGW Kraków, jedynie 162 oceniono 
jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych Zestawienie oceny zagrożenia 
zamieszczono w załączniku 3. W załączniku tym do oceny zagrożenia dołączono również 
syntetyczną informację na temat oceny stanu oraz oddziaływań antropogenicznych w 
poszczególnych częściach wód. 
 
 

7. Analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
przez jednolite części wód podziemnych. 

1. Główne problemy - zagrożenia dla wód podziemnych w obszarze administrowanym 
przez RZGW w Krakowie 

 

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie dotyczy obszarów dorzeczy górnej Wisły, 
Czarnej Orawy i Dniestru. Jakość i ilość wód podziemnych determinowana jest działalnością 
człowieka. Najbardziej zagrożone są wody czwartorzędowego piętra wodonośnego w dolinach 
głównych rzek. Wynika to z faktu istnienia większych skupisk ludności wzdłuż tych dolin, 
wzmożonego transportu drogowego, lokalizacji skoncentrowanych ognisk zanieczyszczeń, 
stosowania środków ochrony roślin i nawożenia, stosowania środków do utrzymania 
przejezdności dróg, przenikania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych kontaktujących się z 
wodami podziemnymi. Dużym zagrożeniem obszarowym są również istniejące i nieczynne 
składowiska odpadów, szczególnie te, które zostały wadliwie zaprojektowane, bez właściwych 
zabezpieczeń ograniczających ich negatywny wpływ na środowisko. Zanieczyszczenia, które 
wraz z odciekami ze składowisk przedostaną się do warstwy wodonośnej, pozostają tam długo i 
są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do usunięcia. Dodatkowo wody podziemne w dolinach 
rzecznych występują płytko i nie posiadają ciągłej pokrywy izolującej, chroniącej poziom 
wodonośny od zagrożeń zewnętrznych.  
 
Region wodny Górnej Wisły 

Region wodny Górnej Wisły rozpościera się w obrębie trzech jednostek fizycznogeograficznych: 
Karpat (40% obszaru działania), Kotlin Podkarpackich (35%) oraz Wyżyn Małopolskich (25%). 
Karpaty i Wyżyny są obszarami źródłowymi dla większości dopływów górnej Wisły, a Kotliny 
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Podkarpackie stanowią obszar tranzytowy dla Wisły i ujściowy dla rzek i potoków 
uformowanych w obrębie Karpat i Wyżyn. Wykształcenie głównych form rzeźby w obrębie 
zlewni Górnej Wisły determinuje jej znaczną asymetrię, przez co wyraźnie zaznacza się podział 
na część: lewobrzeżną, mniejszą i prawobrzeżną, większą. Również rozmieszczenie i parametry 
morfometryczne głównych zlewni w regionie wodnym Górnej Wisły nawiązują do 
ukształtowania terenu. Największe powierzchnie zlewni posiadają prawobrzeżne dopływy 
górnej Wisły: San i Dunajec. Zajmują one prawie połowę obszaru regionu wodnego Górnej Wisły. 
Pozostałe ważniejsze prawobrzeżne dopływy to: Wisłoka, Raba, Soła i Skawa. W mniej zasobnej 
w wodę lewobrzeżnej części regionu wodnego Górnej Wisły, największe powierzchnie zlewni 
mają: Nida i Czarna. 

W regionie wodnym Górnej Wisły zlokalizowanych jest 41 Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP), w całości lub częściowo. Spośród nich 14 posiada warunki 
hydrogeologiczne które wymagają pilnego ustanowienia obszarów ochronnych. Jest to GZWP nr 
407 (Chełm Zamość), 408 (Niecka Miechowska NW), 409 (Niecka Miechowska SE), 414 
(Zagnańsk), 415 (Rzeka górna Kamienna), 417 (Kielce), 421 (Włostów), 425 (Dębica - Stalowa 
Wola - Rzeszów), 426 (Dolina kopalna Kolbuszowa), 424 (Dolina Borowa), 428 (Dolina kopalna 
Biłgoraj-Lubaczów) 429 (Dolina Przemyśl), 430 (Dolina Sanu). Zbiorniki te pozbawione są 
izolacji od zanieczyszczeń z powierzchni terenu, wykazujące objawy antropogenicznego 
przekształcenia chemizmu wód podziemnych, stanowiące podstawowe źródło zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę miejscowej ludności, o znacznym stopniu zagospodarowania zasobów wód 
podziemnych. Spośród zbiorników nieudokumentowanych, wymagających w pierwszej 
kolejności pilnego opracowania dokumentacji hydrogeologicznych dla ustanowienia obszarów 
ochronnych, zostały zakwalifikowane 4  GZWP o numerach: 406 (Niecka Lubelska), 416 
(Małogoszcz), 326 (Częstochowa E), 440 (Dolina kopalna Nowy Targ). Są to również zbiorniki 
pozbawione izolacji od zanieczyszczeń z powierzchni terenu, silnie narażone na 
antropogeniczne przekształcenie chemizmu wód podziemnych, stanowiące podstawowe źródło 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowej ludności, o znacznym stopniu zagospodarowania 
zasobów wód podziemnych. 

JCWPd zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych znajdują się pod presją czynników 
antropogenicznych w skutek czego obserwowane są znaczne zmiany dynamiki wód 
podziemnych. Są to leje depresji powstałe najczęściej w wyniku intensywnej eksploatacji wód 
podziemnych dla potrzeb komunalnych, odwodnień górniczych. Stożki represji powstały w 
wyniku zatłaczania wód do górotworu w trakcie eksploatacji siarki rodzimej metodą otworową. 
W obszarze regionu wodnego Górnej Wisły istnieją liczne kopalnie kruszywa naturalnego 
najczęściej zlokalizowane w obrębie większych dolin rzecznych. Eksploatacja złóż kruszywa 
naturalnego nie ma znacznego wpływu na zmiany występowania wód podziemnych, wpływać 
może natomiast na pomniejszenie drogi migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do 
poziomu wodonośnego. Obszarami o zaburzonej retencji naturalnej są m.in.: Kraków, Tarnów, 
Rzeszów i Kielce, w których większość powierzchni pokrywa asfalt albo beton. Na obszarach 
tych utrudnione jest wsiąkanie wód opadowych, co bezpośrednio wpływa na ograniczone 
zasilanie wód podziemnych. Wykorzystanie dostępnych zasobów wód podziemnych w obrębie 
regionu wodnego Górnej Wisły zmienia się od 20% do powyżej 75%. 

Na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły koncentrację przemysłu stanowi okręg krakowski 
związany głównie z wydobyciem i przetwórstwem rud cynku i ołowiu oraz hutnictwem. 
Dominują tu zakłady przemysłu metalurgicznego, wydobywczego, elektromaszynowego i 
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chemicznego. Duże znaczenie ma również okrąg tarnobrzeski dzięki znajdującym się tam złożom 
siarki. Znaczne skupisko zakładów przemysłowych występuje w Dębnie, Rzeszowie oraz 
Stalowej Woli. Pozostały obszar regionu wodnego (poniżej 0,5% powierzchni) zajmują tereny 
wodnej oraz strefy podmokłe. Obszary o znacznej koncentracji przemysłu stanowią potencjalne 
zagrożenie dla jakości wód podziemnych. 

Obszarami związanymi z intensywnym rolnictwem, gdzie występuje wysoki poziom nawożenia 
mineralnego, są powiaty: proszowicki, kazimierski i krakowski. 

Region wodny Czarnej Orawy 

Region wodny Czarnej Orawy na obszarze Polski tworzy zlewnia rzeki Czarnej Orawy, która 
wypływa ze źródła na Żeleźnicy, szczytu w paśmie Orawsko-Podhalańskim, na południowy-
wschód od Spytkowic i Bukowińskiego Potoku. Czarna Orawa, o długości 34,2 km i powierzchni 
zlewni 360 km², po przepłynięciu Kotliny Orawskiej, na granicy polsko-słowackiej uchodzi do 
sztucznego zbiornika „Oravska priehrada”, stając się dopływem Orawy i następnie Wagu. 

Istotnym zagrożeniem antropogenicznym dla jakości wód są ścieki z punktowych źródeł 
zanieczyszczeń. Wśród nich wyróżniamy ścieki komunalne, ścieki gospodarcze pochodzące z 
innych rodzajów działalności człowieka oraz z zakładów przemysłowych. Największe ilości 
zrzucanych ścieków bytowo - gospodarczych pochodzi z oczyszczalni w Lipnicy Wielkiej, której 
użytkownikiem jest Urząd Gminy Lipnica Wielka. Łączna liczna ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie w obrębie regionu wodnego Czarnej Orawy wynosi ok. 60% ogólnej liczby 
mieszkańców. Największa liczba ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie zamieszkuje 
gminę Czarny Dunajec - 93% mieszkańców i gminę Raba Wyżna - 80% mieszkańców. 

Wykorzystanie dostępnych zasobów wód podziemnych w obrębie regionu wodnego Czarnej 
Orawy kształtuje się w wysokości 20 - 40%.  

Region wodny Dniestru 

Region wodny Dniestru na obszarze Polski tworzą zlewnie rzeki Strwiąż, Mszaniec i Lechnawa o 
powierzchni 233,1 km2. Strwiąż jest prawobrzeżnym dopływem Dniestru i rzeką 
transgraniczną, przepływającą przez terytorium Polski i Ukrainy. W granicach Polski znajduje 
się górny bieg Strwiąża o długości 17,7 km oraz ponad 40% powierzchni Zlewni (233,1 km2). 
Polska część zlewni położona jest na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich. Góry Sanocko - 
Turczańskie są częścią Beskidów Wschodnich i leżą pomiędzy dolinami Sanu i Stryja 
przechodząc dalej w Beskidy Brzeżne. 
W regionie wodnym Dniestru występują dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe i paleogeńsko 
- kredowe. Piętro czwartorzędowe ma znaczenie lokalne. Znaczenie użytkowe ma piętro 
paleogeńsko - kredowe związane z fliszem karpackim. Na obszarze regionu znajduje się 
niewielki fragment niudokumentowanego GZWP nr 431 oraz wydzielono jedną JCWPd nr 169. 
Jednolita część wód podziemnych wykazuje obecnie dobry stan chemiczny i ilościowy. W 
omawianym regionie nie stwierdzono wystąpienia lejów depresji o znaczeniu regionalnym ani 
obszarów, na których miało miejsce trwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych wywołane 
czynnikami antropogenicznymi. Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych wynosi ok. 
21%.  
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Generalnie na terenie Polski, w obrębie obszaru dorzecza Dniestru, dominują lasy i ekosystemy 
seminaturalne, które zajmują blisko 60% (powierzchnia ok. 137,7 km2) całego obszaru 
dorzecza. Tereny rolne stanowią ok. 90 km2 tj. ok. 39 % ogólnej powierzchni dorzecza. 
Powierzchnia terenów zantropogenizowanych wynosi 4,8 km2 – co jednocześnie stanowi obszar 
miasta Ustrzyki Dolne. Działalność produkcyjna w tym rejonie związana jest z pozyskaniem i 
przetwórstwem drewna. Obszar zlewni jest wykorzystywany turystycznie. 
 

2. Charakterystyka JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 
 
Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód 
podziemnych została przeprowadzona w 2013 roku przez Państwowy Instytut Geologiczny. W 
związku z powyższym w niniejszej pracy jedynie scharakteryzowano te części wód, które zostały 
ocenione jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. 
 
JCWPd nr 101 [PLGW2000101] 
 Obszar JCWPd nr 101 obejmuje zlewnie Bobrzy i Czarnej Nidy w Górach 
Świętokrzyskich. W podłożu czwartorzędu występują tu osady trzonu paleozoicznego i permsko 
- mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, za wyjątkiem południowo - wschodniej części 
terenu, gdzie lokalnie zalegają warstwy neogenu zapadliska przedkarpackiego. Budowa 
geologiczna terenu JCWPd nr 101 jest skomplikowana. Na jej obecny kształt miały wpływ ruchy 
górotwórcze orogenezy kaledońskiej, hercyńskiej i faz: kimeryjskiej i laramijskiej orogenezy 
alpejskiej. Zaznaczyły się także ruchy geotektoniczne.  
 Powierzchnie terenu JCWPd nr 101 w przeważającej części budują skały lite (skały 
magmowe, metamorficzne, osadowe) oraz utwory nieprzepuszczalne (gliny, iły) i 
słaboprzepuszczalne (lessy, gliny piaszczyste, gliny z rumoszem). Na tym obszarze wody 
podziemne chronione są w dużym stopniu przed migracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu. 
Występowanie utworów przepuszczalnych, tj. osadów piaszczysto - żwirowych, mułków, gytii 
jeziornej i torfów związane jest z akumulacją rzeczną w dolinach Lubrzanki, Belnianki, Czarnej 
Nidy, Łososiny, Białej Nidy i ich większych dopływów oraz lokalnie z osadami akumulacji 
fluwioglacjalnej na wysoczyźnie. 
 W strefie aktywnej wymiany wód podziemnych sięgającej głębokości od 150 do około 
250 m, w skomplikowanych strukturach geologicznych występuje wiele pięter/poziomów 
wodonośnych: czwartorzędowe (najczęściej jeden poziom wodonośny), neogeńskie, 
górnokredowe, górnojurajskie, dolnotriasowe, środkowotriasowe, górnopermskie, 
górnodewońskie i środkowodewońskie. Piętra/poziomy wodonośne środkowojurajskie, 
dolnojurajskie, górnotriasowe, dolnokarbońskie, dolnodewońskie i staropaleozoiczne: sylurskie, 
ordowickie, kambryjskie - nie mają charakteru użytkowego. 
 Zasilanie warstw wodonośnych odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych. 
Moduł infiltracji efektywnej zależy od wielkości opadów i przepuszczalności skał odsłaniających 
się od powierzchni terenu. Wzdłuż południowo - zachodniej granicy JCWPd nr 101, zgodnie z 
granicą obrzeżenia permsko - mezozoicznego Gór Świętokrzyskich, ma miejsce niewielki odpływ 
boczny do sąsiedniej JCWPd nr 100. Pozostałe granice są domknięte hydrodynamicznie i biegną 
po działach wód podziemnych. Kierunki krążenia wód podziemnych są często bardzo 
skomplikowane ze względu na zróżnicowaną przepuszczalność warstw wodonośnych i 
występowanie pomiędzy nimi utworów półprzepuszczalnych i praktycznie 
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nieprzepuszczalnych. W strefie aktywnej wymiany wód podziemnych brak jest kontaktu z 
wodami zasolonymi, występującymi dopiero na głębokości około 500 m. 
 Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd nr 101 są rzeki i cieki powierzchniowe z 
tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych są to głównie doliny rzeki Nidy i jej 
większych dopływów: Łososiny i Czarnej Nidy wraz z dopływami: Bobrzą, Lubrzanką i 
Belnianką. Funkcję drenażu pełnią również liczne ujęcia wód podziemnych i lokalne 
odwodnienia górnicze kamieniołomów. Największe zmiany powodują ujęcia komunalne Kielc w 
Zagnańsku, gdzie lej depresji ogranicza się do zlewni Bobrzy oraz ujęcie w Białogonie, gdzie lej 
depresji ograniczony jest do struktury hydrogeologicznej - południowego skrzydła synkliny 
kieleckiej (zlewnia środkowej Borzby powyżej Słowika). Ujęcia dla mniejszych miejscowości 
oddziaływują lokalnie. Lokalnie na zmiany poziomu wód podziemnych wpływają odwodnienia 
kamieniołomów (odwodnienia górnicze) wapieni i dolomitów na terenie dawnego "Białego 
Zagłębia": Jóźwica, Trzuskawica, Kowala i Radkowice. Lej depresji obejmuje tu zachodnią i 
centralną część struktury hydrogeologicznej, która jest synkliną gałęzicko - bolechowicko - 
borkowską. Intensywna eksploatacja wód podziemnych stwarza możliwość infiltracji do warstw 
wodonośnych zanieczyszczonych wód powierzchniowych. 
 Obniżenia poziomu wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym, wywołane 
intensywną eksploatacją spowodowało zniekształcenie stosunków wodnych siedliska typu 91E0 
na obszarze Natura 2000 Doliny Bobrzy i Wzgórza Chęcińsko - Kieleckiego. Ta słaba ochrona 
siedliska przyrodniczego częściowo zależnego od wód podziemnych, stanowi przyczynę słabej 
oceny stanu ilościowego w JCWPd nr 101. Pomimo, że całkowity pobór wód kształtuje się na 
poziomie 47% zasobów dostępnych do zagospodarowania. W obszarze jednostki występują 
cztery GZWP: nr 414, 416, 417 i 418. 
 Naturalnymi typami chemicznymi wód użytkowych pięter/poziomów wodonośnych są 
wodorowęglanowo - wapniowe i wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowe. Lokalnie są one 
zmienione wskutek zanieczyszczeń antropogenicznych na typy z udziałem jonów siarczanowych 
i chlorkowych. Wody spełniają na ogół wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, za wyjątkiem spotykanych w nich lokalnie podwyższonych w niewielkim stopniu 
zawartości żelaza i/lub manganu, co sprawia, że wymagają one uzdatniania prostego. 
 Ogniska zanieczyszczeń mają najczęściej charakter potencjalny i stwarzają zagrożenie 
głównie dla pierwszego poziomu wodonośnego o swobodnym zwierciadle wody. Ich 
oddziaływanie może być lokalne, liniowe lub wieloprzestrzenne. Są nimi przede wszystkim duże 
zakłady przemysłowe (zakłady metalowe SHL, NSK Bearings Polska S.A. i dawny "Chemar") na 
terenie aglomeracji kieleckiej oraz tereny miejsko - przemysłowe i stare słabo rozpoznane 
składowiska odpadów. Zanieczyszczenia w skali lokalnej są związane z funkcjonowaniem 
zakładów przemysłu cementowego i wapienniczego w Małogoszczy, w Nowinach i w 
Trzuskawicy. Istnieje także zagrożenie płytkich warstw wodonośnych w dolinach rzecznych 
Nidy, Czarnej Nidy, Bobrzy i jej dopływu Silnicy, do których infiltrują zanieczyszczone wody 
wskutek eksploatacji ujęć wody. Dotyczy to szczególnie rejonu aglomeracji kieleckiej. Nie 
stwierdzono zanieczyszczenia wód podziemnych substancjami pochodzenia rolniczego. 
Niemniej jednak na obszarach zabudowy wiejskiej spotykane jest zanieczyszczenie płytkich wód 
gruntowych związkami azotu, głównie na terenach wsi nie objętych wodociągiem grupowym i 
bez kanalizacji. 
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JCWPd nr 115 [PLGW2000115] 
 
 Obszar JCWPd nr 115 obejmuje zlewnie Czarnej Staszowskiej, Wschodniej, Kanału 
Strumień i Wisły.  
 W podłożu utworów czwartorzędowych występują osady trzech regionalnych struktur 
geologicznych: Gór Świętokrzyskich, niecki miechowskiej i zapadliska przedkarpackiego. 
Największe rozprzestrzenienie mają ilaste utwory neogenu (miocen) zapadliska 
przedkarpackiego. Region świętokrzyski obejmuje najbardziej północną część terenu i jest 
reprezentowany przez utwory kambru, syluru, dewonu dolnego i dewonu środkowego trzonu 
paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. W części południowo - zachodniej występują odsłaniające 
się spod osadów zapadliska przedkarpackiego w formie zrębu tektonicznego, utwory kredy 
górnej niecki miechowskiej (wał wójczańsko - pińczowski). Osady czwartorzędowe występują 
pomiędzy licznymi wychodniami utworów starszego podłoża. 
 Zróżnicowana budowa powierzchni terenu JCWPd nr 115, związana jest z wychodniami 
utworów przepuszczalnych (..), słaboprzepuszczalnych (...), nieprzepuszczalnych (...) oraz skał 
litych (...) i nie stanowi większej izolacji poziomów wodonośnych przed migracją zanieczyszczeń 
z powierzchni terenu. 
 Na terenie JCWPd nr 115 występuje kilka pięter/poziomów wodonośnych: 
czwartorzędowe, neogeńskie, górnokredowe, górnojurajskie, środkowotriasowe, górno- i 
środkowodewońskie. W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny w 
dolinach rzecznych Wisły, w ujściowym odcinku Czarnej Staszowskiej oraz środkowym i dolnym 
odcinku Wschodniej. Neogeńskie piętro wodonośne tworzy poziom mioceński, który dominuje 
w centralnej i południowej części terenu i ma zróżnicowany charakter. W północnej i zachodniej 
części ma charakter użytkowy. Na południu jest mało zasobny w wodę i nie stanowi użytkowego 
poziomu wodonośnego. Poziom górnokredowy występuje w strukturze zrębowej wału 
wójczańsko - pińczowskiego w południowo - zachodniej części terenu. Wodonośny poziom 
górnojurajski odsłania się spod piętra neogeńskiego na niewielkim obszarze w północno - 
zachodniej części terenu. Dewońskie piętro wodonośne występuje w strukturach synklinarnych 
trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich w północnej części terenu. Poziomy górnodewoński 
i środkowodewoński mają największe znaczenie użytkowe. Osady staropaleozoiczne wraz z 
utworami dolnodewońskimi tworzą występujący w jądrach antyklin kompleks utworów 
niewodonośnych. 
 Zasilanie poszczególnych pięter wodonośnych odbywa się przez infiltrację części 
opadów atmosferycznych. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd nr 115 są doliny 
rzek, w przypadku głębiej położonych warstw wodonośnych: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej, 
Kanału Strumień i Wisły. Funkcję drenażu pełnią również liczne ujęcia wód podziemnych i 
źródła. Kierunki krążenia wód podziemnych są często bardzo skomplikowane ze względu na 
zróżnicowaną przepuszczalność warstw wodonośnych i występowanie pomiędzy nimi utworów 
półprzepuszczalnych. 
 Eksploatacja wód podziemnych jest skoncentrowana w pobliżu ośrodków miejsko - 
przemysłowych (Chmielnik, Staszów i Busko - Zdrój). Woda służy do celów socjalno - bytowych, 
a także jest zużywana przez rolnictwo, przemysł i rzemiosło. Rejestrowane są niewielkie zmiany 
położenia zwierciadła wód podziemnych w najbliższym otoczeniu ujęć oraz w dolinach rzek pod 
wpływem wahań stanów wód powierzchniowych. Ocena stanu ilościowego JCWPd nr 115 jest 
dobra. Pobór stanowi około 10% dostępnych zasobów do zagospodarowania. W obszarze 
jednostki występuje GZWP nr 423. 
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 Naturalnie ukształtowany chemizm wód użytkowych pięter/poziomów wodonośnych to 
wody wodorowęglanowo - wapniowe, wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowe i 
wodorowęglanowo - siarczanowo - wapniowe. Chemizm wód podziemnych piętra neogeńskiego 
zanieczyszczony w wyniku działalności człowieka to wody wodorowęglanowo - chlorkowo - 
siarczanowo - wapniowe. 
 Wody podziemne występujące w obrębie JCWPd nr 115 są narażone przede wszystkim 
na zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka. Największą degradację wód 
podziemnych powodują ścieki komunalne, przemysłowe oraz składowiska odpadów 
komunalnych, zbiorniki z produktami naftowymi i inne. Są to jednak lokalne ogniska 
zanieczyszczeń o małym zasięgu migracji. Występują także zagrożenia związane z przebiegiem i 
utrzymaniem głównych szlaków komunikacyjnych, a także stosowaniem środków ochrony 
roślin i nawozów mineralnych na znacznych obszarach zbiornika. Intensywne użytkowanie 
rolnicze oraz niewłaściwa gospodarka wodno - ściekowa powodują zanieczyszczenia wód 
podziemnych związkami azotu i fosforu. Zasoby podziemnych wód słodkich  dostępne do 
zagospodarowania wymagają ochrony ze względu na dużą wrażliwość na zanieczyszczenia 
pochodzące z powierzchni terenu. Wynika to z braku lub występowania lokalnej, słabej izolacji 
poszczególnych pięter wodonośnych. Ponadto, rejestruje się podwyższone stężenia żelaza i 
manganu w płytkich poziomach wodonośnych oraz chlorków i siarczanów w wodach piętra 
neogeńskiego w wyniku ługowania serii gipsowej miocenu. Generalnie stan chemiczny wód 
podziemnych jest kształtowany przez warunki geogeniczne oraz w wyniku intensywnej 
działalności antropogenicznej. Ocena stanu JCWPd nr 115 jest słaba z powodu słabego stanu 
chemicznego. 
 
 
JCWPd nr 132 [PLGW2000132] 
 
 Obszar JCWPd nr 132 obejmuje zlewnie Szreniawy. 
 Osady czwartorzędowe prawie w całości budują powierzchnię terenu JCWPd nr 132. W 
podłożu przedczwartorzędowym występują utwory dwóch regionalnych struktur geologicznych. 
W części zachodniej są to słabo zaangażowane tektonicznie węglanowe osady kredy górnej 
należące do niecki miechowskiej, a w części wschodniej osady neogenu (miocenu). W niecce 
miechowskiej pod warstwami kredy występują skały paleozoiczne i mezozoiczne o bardzo 
skomplikowanej tektonice. W części wschodniej, wraz z utworami kredowymi, zapadają one pod 
utwory neogenu w zapadlisku przedkarpackim. 
 Powierzchnie terenu JCWPd nr 132 w przeważającej części budują utwory 
słaboprzepuszczalne (lessy, gliny piaszczyste, gliny z rumoszem), nieprzepuszczalne (..) i skały 
lite (..), które stanowią dobrą izolacją dla niżej leżących pięter wodonośnych. Utwory 
przepuszczalne występują jedynie w dolinach rzecznych. 
 W obszarze JCWPd nr 132 występują cztery piętra/poziomy wodonośne: 
czwartorzędowe, neogeńskie (poziom mioceński), górnokredowe i górnojurajskie. W piętrze 
czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny związany z utworami akumulacji 
rzecznej Wisły i dolnego odcinka Szreniawy. Poziom mioceński występuje we wschodniej części 
JCWPd nr 132, jednakże na przeważającym obszarze nie stanowi użytkowego poziomu 
wodonośnego. Poziom górnokredowy rozciąga się w centralnej i zachodniej części obszaru 
JCWPd. Strefa aktywnej wymiany wód podziemnych dochodzi tu do głębokości 80 - 100 m. 
Poziom górnojurajski występuje na niewielkim obszarze w zachodniej partii jednostki. 
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 Zasilanie warstw wodonośnych odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych na 
wyniesieniach morfologicznych terenu. Moduł infiltracji efektywnej zależy od wielkości opadów 
i przepuszczalności skał odsłaniających się na powierzchni terenu. Granice JCWPd nr 132 są 
domknięte hydrodynamicznie i biegną zgodnie z działami wód podziemnych, które z pewnym 
przybliżeniem pokrywają się z działami wód powierzchniowych. Wschodnią granicę stanowi 
rzeka Wisła. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z 
tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych są to głównie rzeki Szreniawa i Wisła. 
Funkcję drenażu pełnią również liczne ujęcia wód podziemnych oraz źródła. Oddziaływanie ujęć 
lokalnie wpływa na zmiany zwierciadła i naturalne kierunki krążenia wód podziemnych. 
Rejestrowane są również wahania zwierciadła wód podziemnych w dolinach rzek pod wpływem 
wahań stanów wód powierzchniowych. W obszarze jednostki występuje GZWP nr 409. 
 Naturalnie ukształtowany chemizm wód użytkowych pięter/poziomów wodonośnych to 
wody wodorowęglanowo - wapniowe i wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowe. Chemizm 
wód podziemnych piętra czwartorzędowego zanieczyszczony w wyniku działalności człowieka 
to wody wodorowęglanowo - siarczanowo - chlorkowo - wapniowe. 
 W obszarze JCWPd nr 132, w rejonach zabudowań rolnych i na terenach pól uprawnych 
gdzie stosowane jest intensywne rolnictwo rejestrowane są lokalne oddziaływania 
antropogeniczne na jakość wód podziemnych, związane z uwolnieniami azotanów i fosforanów. 
Negatywne oddziaływanie na jakość wód stwierdzono również w obszarze drogi 
międzynarodowej nr E77 i wzdłuż linii kolejowej łączącej m.in. Kraków z Warszawą. Ponadto, 
stwierdzono możliwość ascenzji wód zmineralizowanych z podłoża mezozoicznego i z warstw 
mioceńskich zapadliska przedkarpackiego pod wpływem intensywnego poboru wód i 
wytworzenia dużych depresji w studniach.  JCWPd nr 132 została oceniona jako zagrożona 
nieosiągnięciem celów środowiskowych z powodu słabego stanu chemicznego, spowodowanego 
przekroczeniem wartości progowych azotanów w wyniku oddziaływania antropogenicznego. 
 
 
 
JCWPd nr 135 [PLGW2000135] 
 
 Obszar JCWPd nr 135 obejmuje zlewnie rzek Łąg i Trześniówka, które w części 
południowej biegną przez pogórze karpackie a w północnej przez nizinę w widłach Wisły i Sanu. 
Podłoże JCWPd nr 135 buduje antyklinorium dolnego Sanu, w zasięgu zapadliska 
przedkarpackiego. Zapadlisko stanowi rów przedgórski Karpat wypełniony molasami 
mioceńskimi. W głębszym podłożu znajdują się prekambryjsko - paleozoiczne osady silnie 
zdiagenezowane. Najstarsze wiekowo warstwy prekambryjske występują najpłycej w północnej 
części JCWPd nr 135. W tych rejonach na utworach prekambryjskich bezpośrednio zalegają 
utwory miocenu. W miarę oddalania się w kierunku południowym miąższość skał 
prekambryjskich maleje, ponadto zwiększa się głębokość ich występowania. Na ich stropie 
zalegają utwory dewonu, karbonu dolnego, lokalnie niewielkiej miąższości osady permu 
górnego oraz osady triasu i jury. Na tak urozmaiconym podłożu występują różnej miąższości 
(zwiększającej się w kierunku południowym) osady paleogeńskio - neogeńskie głownie 
reprezentowane przez miocen. Utwory czwartorzędowe budują głównie osady zlodowaceń 
południowopolskich, zlodowacenia Wisły i akumulacji rzecznej (holoceńskie). 
 Powierzchnie terenu JCWPd nr 135 budują w przewadze utwory przepuszczalne, które 
nie stanowią izolacji od wpływu czynników antropogenicznych z powierzchni terenu. 
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 Na terenie jednostki w piętrze czwartorzędowym występuje jeden - lokalnie dwa (Dolina 
Kopalna Kolbuszowej) poziomy wodonośne, związane z utworami akumulacji rzecznej. 
Miejscami mogą być one w łączności hydraulicznej. Są to jedyne użytkowe poziomy wodonośne 
w obszarze jednostki, które zawierają wody zwykłe (słodkie). Poniżej piętra czwartorzędowego, 
w osadach miocenu i starszych występują wody o podwyższonej mineralizacji ogólnej, które nie 
mają użytkowego znaczenia. 
 Zasilanie piętra czwartorzędowego odbywa się na drodze bezpośredniej infiltracji wód 
opadowych, zwłaszcza w części wschodniej JCWPd nr 135, gdzie wyznaczono strefę zasilania. 
Zasadniczy przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku północnym. Granice JCWPd nr 
135 wydzielono na powierzchniowych wododziałach lub na ciekach powierzchniowych, które 
nie stanowią szczelnych granic dla wód podziemnych. W związku z tym może następować 
wymiana wód podziemnych z sąsiednimi jednostkami. Środkowozachodnia granica JCWPd nr 
135 jest strefą tranzytu łącznie z sąsiadującą jednostką JCWPd nr 134. Posuwając się bardziej w 
kierunku północnym granica ta przechodzi w strefę drenażu. Z przestrzennej analizy stref 
zasilania, tranzytu i drenażu wynika, że w przeważającej części jednostki dominuje strefa 
tranzytu. Strefy drenażowe stanowią większe doliny rzeczne, zwłaszcza Wisły, Trześniówki i 
rzeki Łęg. Procent wykorzystania zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania 
na obszarze JCWPd nr 135 wynosi około 12,9%. 
Rozkład zasobów jest nierównomierny, gdyż największe zasoby występują w Kotlinie 
Sandomierskiej i w kilku strukturach kopalnych dolin. W północnej części jednostki znajduje się 
ciągły i stosunkowo zasobny zbiornik wód podziemnych GZWP 425.  
 Głównym rodzajem oddziaływania antropogenicznego na stan ilościowy wód 
podziemnych w północnej części rozpatrywanego obszaru, było Tarnobrzeskie Zagłębie 
Siarkowe, które aktualnie jest zlikwidowane i trwają prace rekultywacyjne. Oddziaływanie 
notowano zarówno w piętrze czwartorzędowym w przypadku wydobycia odkrywkowego siarki 
(kopalnia Machów), jak i w piętrze paleogeńsko - neogeńskim w kopalniach otworowych: 
Jeziórko i Osiek. Działalność górnicza przyczyniła się do zmian poziomu wód gruntowych i 
morfologii terenu. W nieczynnej obecnie kopalni siarki metodą podziemnego wytopu w Jeziórku 
następuje zmniejszenie rozległego stożka depresji w eksploatowanych, głębokich warstwach 
naporowych. Dawne odkrywki stały się obecnie zbiornikami wodnymi o dobrej i kontrolowanej 
jakości wód. W części południowej JCWPd nr 135, gdzie nie wyznaczono użytkowego poziomu 
wodonośnego i gdzie prowadzono wydobycia siarki nie obserwuje się zmian położenia 
zwierciadła wód gruntowych. 
 Typową presją o charakterze obszarowym dla stanu jakościowego JCWPd nr 135 są 
pozostałości po wydobyciu i przetwórstwie siarki, skupiającym się w północnej części JCWPd nr 
135, a podrzędnie także z rolniczym wykorzystaniem terenu. Po zaprzestaniu eksploatacji złóż 
siarki pozostałością są obszary o znacznym stopniu degradacji, polegającej przede wszystkim na 
zanieczyszczeniu gleby siarką i jej związkami, lokalnym zanieczyszczeniu wód 
powierzchniowych oraz wód podziemnych oraz przeobrażeniu powierzchni pól górniczych 
(deformacje górotworu). Głównymi składnikami zanieczyszczeń związanych z eksploatacją 
siarki są siarczany i chlorki, które wydobywają się sporadycznie na dawnych polach górniczych. 
Analizując chemizm wód podziemnych można zaobserwować lokalny wpływ górnictwa 
siarkowego, w postaci występujących wód typu siarczanowo - wapniowo - sodowych, w 
warstwach czwartorzędowych oraz wód o podwyższonej mineralizacji ogólnej. Jednakże brak 
izolacji pierwszego poziomu wodonośnego oraz płytko występujące wody podziemne niosą 
ryzyko zanieczyszczenia związkami azotu, siarki oraz związkami organicznymi w rejonach pól 
uprawnych.  
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 Naturalnie ukształtowany chemizm wód piętra czwartorzędowego to wody 
wodorowęglanowo - wapniowe, wodorowęglanowo - siarczanowo - wapniowo - sodowe, 
wodorowęglanowo - siarczanowo - wapniowe i wodorowęglanowo - chlorkowo - wapniowe. 
Chemizm wód podziemnych piętra czwartorzędowego zanieczyszczonych w wyniku działalności 
człowieka to wody siarczanowo - wodorowęglanowo - wapniowe i siarczanowo - wapniowo - 
sodowe.  
 Ponadto na obszarze około 3km2 w JCWPd nr 135 stwierdzono zanieczyszczenie wód 
podziemnych substancjami chlorowcopochodnymi: trichloroetenem i tetrachloroetenem. Aby 
chronić ujęcie wody dla miasta i gminy Nowa Dęba, wykonana została bariera uniemożliwiająca 
dopływ zanieczyszczeń do ujęcia. Źródłem substancji zanieczyszczających są Zakłady Metalowe 
"Dezamet". Zanieczyszczenia rolnicze stanowią zdecydowanie mniejsze zagrożenie dla wód 
podziemnych w porównaniu z przemysłem wydobywczym. Na terenie JCWPd nr 135 dominują 
małoobszarowe gospodarstwa indywidualne. Presja o charakterze obszarowym dotyczy głównie 
obszarów zurbanizowanych, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach, w których rozwój sieci 
wodociągowej zwykle nie jest równoczesny z rozwojem kanalizacji. Występują również presje o 
charakterze liniowym, którymi są drogi krajowe łączące większe miejscowości (np. położony na 
północy Sandomierz i Tarnobrzeg z miejscowościami na południu - Przedbórz, Głogów 
Małopolski, Sokołów Małopolski). W rejonach największej aktywizacji gospodarczej następuje 
kumulacja potencjalnych ognisk zanieczyszczeń w postaci emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
zakładów przemysłowych, transportu drogowego i kolejowego oraz w miejscach 
magazynowania i dystrybucji paliw. 
 JCWPd nr 135 została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych z 
powodu słabego stanu chemicznego, słabego stanu ilościowego oraz słabej ochrony 
ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych. Przykładem antropogenicznej 
przyczyny stanu słabego jest zniekształcenie stosunków wodnych siedlisk typu 6410 na 
obszarze Natura 2000 - Puszcza Sandomierska, pod wpływem obniżenia poziomu wód 
podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, wywołanego odwodnieniem górniczym. 
Geogeniczną przyczyną stanu słabego jest przekroczenie wartości progowych żelaza. 
 
 

8. Analiza konieczności zastosowania derogacji. 

W art. 4 ust. 4-7 Ramowej Dyrektywy Wodnej wskazano warunki i procedurę, w jakich 
można zastosować odstępstwo od celów środowiskowych dla danej części wód. W świetle 
zapisów RDW zakres wyłączeń od podstawowego celu jakim jest dobry stan, obejmuje: 

- przedłużenie terminu (art. 4 ust. 4) czyli stopniowe dążenie do osiągnięcia celu; 
- cel mniej rygorystyczny (art. 4 ust. 5) czyli osiągnięcie celu, jakim jest stan dobry, jest 

niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne; 
- tymczasowe pogorszenie stanu (art. 4 ust. 6) dotyczy zdarzeń, których nie można było 

przewidzieć o charakterze naturalnym lub w wyniku działania siły wyższej; 
- nowe zmiany (art. 4 ust. 7) dotyczy nowych form zrównoważonej działalności 

gospodarczej. Jeśli zmiana nie powoduje pogorszenia stanu nie trzeba stosować 
wyłączenia. 
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W niniejszej pracy rozpatrywano jedynie dwa pierwsze wymienione przypadki. Ramowa 
Dyrektywa Wodna dopuszcza zastosowanie powyższych odstępstw, jednak uzależnia je od 
spełnienia ściśle określonych warunków, określonych w art. 4 ust. 4 oraz 5: 

4.Terminy ustalone na mocy ust. 1 mogą być przedłużone dla stopniowego osiągnięcia celów dla 
części wód, pod warunkiem że nie zachodzi dalsze pogarszanie się stanu zmienionej części wód, gdy 
wszystkie z następujących warunków są spełnione: 

a) Państwa Członkowskie ustalają, że wszystkie niezbędne poprawy stanu części wód nie 
mogą być w sposób racjonalny osiągnięte w okresie czasu wymienionym w tym ustępie ze 
względu na przynajmniej jedną z następujących przyczyn: 

i) ze względu na możliwości techniczne skala wymaganych popraw może być 
osiągnięta tylko w etapach przekraczających określony czas; 

ii) zakończenie poprawy w tej skali czasowej byłoby nieproporcjonalnie kosztowne; 

iii) naturalne warunki nie pozwalają na zgodne z czasem poprawienie się stanu 
części wód. 

b) Przedłużenie terminu oraz jego przyczyny są szczegółowo określone i wyjaśnione w 
planie gospodarowania wodami w dorzeczu wymaganym na mocy art. 13. 

c) Przedłużenie powinno być ograniczone do maksimum dwóch dalszych uaktualnień planu 
gospodarowania wodami w dorzeczu, z wyjątkiem przypadków gdy warunki naturalne 
uniemożliwiają osiągnięcie celów w tym okresie. 

d) Podsumowanie środków wymaganych na mocy art. 11, które są przewidywane jako 
konieczne do spowodowania, żeby część wód przywracana była stopniowo do wymaganego 
stanu w przedłużonym terminie, przyczyny dla każdego znacznego opóźnienia w czynieniu 
tych działań operacyjnymi, oraz oczekiwany harmonogram ich wdrożenia jest wymieniony 
w planie gospodarowania wodami w dorzeczu. Przegląd wdrożenia tych środków i 
podsumowanie każdych dodatkowych jest włączane w uaktualnienia planu 
gospodarowania wodami w dorzeczu. 

 

5. Państwa Członkowskie mogą zmierzać do osiągnięcia mniej restrykcyjnych celów 
środowiskowych niż te wymagane na mocy ust. 1, dla określonych części wód, w przypadku gdy jest 
on tak zmieniony przez działalność człowieka, jak ustalono zgodnie z art. 5 ust. 1, lub jego warunki 
naturalne są takie, że osiągnięcie tych celów byłoby niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne, 
a wszystkie z następujących warunków są spełnione: 

a) potrzeby ekologiczne lub społeczno-ekonomiczne zaspakajane przez taką działalność 
człowieka nie mogą być osiągnięte za pomocą innych środków, które są znacznie 
korzystniejszą opcją środowiskową, niepowodującą nieproporcjonalnych kosztów; 

b) Państwa Członkowskie zapewniają, że: 

— dla wód powierzchniowych jest osiągnięty najlepszy możliwy stan ekologiczny i 
chemiczny przy wpływach, których nie można było racjonalnie uniknąć na skutek 
charakteru działalności człowieka czy zanieczyszczenia, 

— dla wód podziemnych, zachodzą możliwie najmniejsze zmiany dobrego stanu 
wód podziemnych, przy wpływach, których nie można było racjonalnie uniknąć na 
skutek charakteru działalności człowieka czy zanieczyszczenia; 
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c) nie zachodzi dalsze pogorszenie stanu części wód; 

d) ustalenie mniej rygorystycznych celów środowiskowych i powody ich ustalenia są 
szczegółowo wymienione w planie gospodarowania wodami w dorzeczu wymaganym na 
mocy art. 13, a cele te poddawane są kontroli co sześć lat.” 

Jak widać wyraźnie, sam fakt, że jednolita część wód została oceniona jako zagrożona 
nieosiągnięciem celów środowiskowych nie jest wystarczający, aby można było zastosować 
odstępstwa. W związku z powyższym konieczna była indywidualna analiza wszystkich części 
wód, dla których zidentyfikowano takie ryzyko, pod kątem jego przyczyn i uwarunkowań.  

Podobnie jak w przypadku oceny ryzyka zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych, 
pomimo indywidualnej oceny każdej jednolitej części wód, kierowano się pewnymi ogólnymi 
zasadami. Przede wszystkim niedopuszczalne jest zastosowanie odstępstw w zakresie wymagań 
wynikających z innych  dyrektyw. 

Zgodnie z RDW, wydłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2027 lub 
ustanowienie mniej rygorystycznego celu możliwe jest w sytuacji, gdy działania niezbędne do 
osiągnięcia stanu dobrego są nierealne z technicznego punktu widzenia lub nieproporcjonalnie 
kosztowne, a także gdy wszystkie działania naprawcze mają być wdrożone do roku 2015, ale 
efekty tych działań nie są oczekiwane do tego czasu ze względu na warunki naturalne. Wskazane 
jest tutaj w pierwszej kolejności rozpatrzenie możliwości osiągnięcia celu w późniejszym 
terminie i dopiero gdy szczegółowe analizy wykażą, iż jest to niemożliwie – wskazanie mniej 
rygorystycznego celu.  

Spośród 162 jednolitych części wód powierzchniowych, dla których zidentyfikowano ryzyko 
nieosiągnięcia celów środowiskowych, oceniono, iż jedynie dla 101 możliwe jest zastosowanie 
jakichkolwiek odstępstw. 

Zestawienie jednolitych części wód wraz ze wskazaniem konieczności zastosowania derogacji 
przedstawiono wspólnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, w załączniku 3. 
W przypadku jednolitych części wód dla których wskazano konieczność zastosowania derogacji, 
wskazano również ich podstawę – odpowiedni artykuł RDW: 

− art.4 ust. 4 a (i) – brak możliwości technicznych poprawy stanu w wymaganym czasie, 
− art.4 ust. 4 a (ii) – nieproporcjonalne koszty poprawy stanu w wymaganym czasie, 
− art.4 ust. 4 a (iii) – warunki naturalne nie pozwalające na poprawę stanu w wymaganym 

czasie. 
 

9. Podsumowanie i wnioski. 

Przedmiotem pracy była ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze działania RZGW w Krakowie wraz z 
oceną ryzyka nieosiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazaniem konieczności 
zastosowania odstępstw. 

Opracowanie zawiera 3 kluczowe elementy: 
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1) Ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na biologiczne elementy stanu wód. 

2) Ostateczne wyznaczanie silnie zmienionych części wód. 

3) Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wraz z analiza konieczności 
zastosowania odstępstw. 

Spośród 776 jednolitych części wód na obszarze działania RZGW Kraków, jedynie 162 oceniono 
jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Główną przyczyną zagrożenia jest 
niezadowalający stan biologicznych elementów stanu. Spośród zagrożonych jednolitych części 
wód, dla 101 zaproponowano zastosowanie derogacji, polegającej na przedłużeniu terminu 
osiągnięcia celów środowiskowych. Na analizowanym obszarze nie wskazano ani jednej 
jednolitej części wód, dla której konieczne byłoby w chwili obecnej ustanowienie mniej 
rygorystycznego celu. 



„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

109 
 

Bibliografia 

 
[1] Materiały Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Wskaźniki biologiczne 
wykorzystywane do oceny jakości wód płynących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku, www.gios.gov.pl, 
[2] „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości Morfologicznej rzek na obszarach 
dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”. Red.  Jan 
Błachuta, Wiesław Wiśniewolski, Józef Zgrabczyński, Józef Domagała, KZGW, Warszawa 2010  
[3] „Oceny oddziaływania przedsięwzięć  hydrotechnicznych na stan wód  w kontekście 
wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej”, Jan Błachuta, Marcin Pchałek, Dorota Serwecińska, 
www.gdos.gov.pl  
[4] „Ekosystemy wodne” Anna Kowalska, Marta Romanowska, Renata Śledzik, SGGW Warszawa, 
[5] „Procesy mikrobiologiczne towarzyszące glonowym i sinicowym zakwitom wody” Teresa 
Bednarz, Aleksandra Starzecka, Grażyna Mazurkiewicz-Boron, Wiadomości Botaniczne 46 (1/2) 
45-55 2002 r. 
[6] „e-czytelnia” Internetowe archiwum wydawnictw komunalnych, dr Eugeniusz Klaczyński, 
opracowanie „Wodociągi – Kanalizacja” Numer 10/2012 (104), 
[7] „Renaturyzacja rzek” dr Michał Wasilewicz; „Projekt renaturyzacji starorzeczy na 
przykładzie doliny rzeki Słupi” nr 9/2010, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie 
[8] Adam B., Bosse R., Dumont U., Gebler R. J., Geitner V., Hass H., Krüger F., Rapp R., Sanzin W., 
Schaa W., Schwevers U., Steinberg L. 1996 - Fischaufstiegsanlagen – Bemessung, Gestaltung, 
Funktionskontrolle - DVWK Merkbl. z. Wasserwirtsch. 232/1996: 110 ss.  
[9] Adam B., Bosse R., Dumont U., Hadderingh R., Jörgensen L., Kalusa B., Lehmann G., Pischel R., 
Schwevers U. 2005 - Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen – Bemessung, Gestaltung, 
Funktionskontrolle - 2. korrigierte Auflage. DWA. Hennef: 256 ss.  
[10] Artur Adamski „Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko jako narzędzie 
ochrony różnorodności biologicznej w dolinach rzecznych”, www.salmon.pl 
[11] Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski J. 2005. Zasady dobrej 
praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 138 ss. 
[12]  Brookes. A. 1987. River channel adjustments downstream from channelization works in 
England and Wales. Earth Surface Processes and Landforms. 12(4), p337–351. 
[13] Brookes. A. 1988. Channelized rivers : perspectives for environmental management. pp. 326 
[14] Bubb, J.M. J.N. Lester 1991. The impact of heavy metals on lowland rivers and the 
implications for man and the environment. Science of The Total Environment. 100, P. 207–233 
[15] Collie, M, Webb, R.H & J. C. Smith. 1996. Rivers and Dams. A primer on the downstream 
effects of dams. Geological Survey (U.S.) Circular 1126. pp 94 
[16] Cowx, I. G.;Welcomme, R. L. 1998. Rehabilitation of rivers for fish. 1998 pp. xxxv + 260 pp. 
ISBN 0-85238-247-2 
[17] Dz. U. 2009, nr 122, poz. 1018. 
[18] Gebler R. J. 1991 - Naturgemässe Bauweisen von Sochlenbauwerken und Fischaufstiegen 
zur Vernetzung der Fliessgewässer - Mitteilungen, Inst. f. Wasserbau u. Kulturtechnik, 
Universität Fridericiana Karlsruhe: 145 ss.  
[19] Gostner, W., ParasiewicZ, P., Schleiss, AJ. (2013). A case study on spatial and temporal 
hydraulic variability in an alpine gravel-bed stream based on the hydromorphological index of 
diversity. Ecohydrology. Doi: 10.1002/eco.1349 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004896979190379S�


„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

110 
 

[20] Jacobson R. A., Warner G., Parasiewicz P., Bagtzoglou R. & F. Ogden (2009)  An 
Interdisciplinary Study of the Effects of Groundwater Extraction on Freshwater Fishes. 
International Journal of Ecological Economics & Statistics. 12 (F08) :7-26.   
[21] M. Jungwirth, S. Schmutz, S. Weiss (1998),  Fish Migration and Fish Bypasses, Fishery News 
Books, Blackwell Science, Oxford. p.  
[22] McCully, P. 1996. Rivers no more: the environmental effects of dams. In: McCully, P. Silenced 
rivers: the ecology and politics of large dams. pp. 29-64 ISBN:  1-85649-436-5 
[23] Moyle, P.B.  and R. A. Leidy 1992. Loss of Biodiversity in Aquatic Ecosystems: Evidence from 
Fish Faunas. Conservation Biology, pp 127-169 
[24] Nestler JM, Sutton VK. 2000. Describing scales of features in river channels using fractal 
geometry concepts. Regulated Rivers: Research and Management 16: 1–22. 
[25] Petts, G.E. 1985. Impounded rivers: Perspectives for ecological management. Wiley. p. 326. 
 ISBN. 0471103063  
[26] N. LeRoy Poff, J. David Allan, Mark B. Bain, James R. Karr, Karen L. Prestegaard, Brian D. 
Richter, Richard E. Sparks and Julie C. Stromberg. 1997. The Natural Flow Regime. BioScience. 
47(11), pp. 769-784 
[27] Pretty J. L., Harrison, S. S. C., Shepherd, D. J.,  Smith, C., Hildrew, A. G. and R. D. Hey. 2003. 
River rehabilitation and fish populations: assessing the benefit of instream structures. Journal of 
Applied Ecology. 40(2), pp. 251–265. 
[28] Wyżga B. 2001. I mpact of the channelization-induced incision of the Skawa and Wisłoka 
Rivers, southern Poland, on the conditions of overbank deposition. Regulated Rivers: Research & 
Management. 17 (1). p  85–100. 
[29] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 116, PWN Warszawa 1971, 141 ss. 
[30] Wojciech Jankowski “ Negatywny wpływ zabudowy hydrotechnicznej rzek na przyrodę”, 
Instytut Ochrony Środowiska, Wrocław. 
[31] Sławomir Gąsiorowski “Budowa ziemnych wałów przeciwpowodziowych, a stabilizacja 
gruntu”, opracowanie Buduj z Głową 1/2012, www.bzg.pl. 
[32] Jan Żelazo “Renaturyzacja rzek i dolin”, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Nr 
4/1/2006. 
[33] Zbigniew Frankowski, Piotr Gałkowski, Jan Mitręga “Struktura poboru wód podziemnych w 
Polsce”, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009. 
[34] Wiesław Depczyński, Andrzej Szamowski “Budowle i zbiorniki wodne”, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997 r. 
[35] Hydrobiologia, Limnologia, PWN, Warszawa 1976 r.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bzg.pl/�


„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

111 
 

Spis rysunków 

Rys. 1  Punktowe zrzuty ścieków na obszarze działania RZGW Kraków. ......................................................... 6 

Rys. 2 Wielkość ładunku BZT5 w punktowych zrzutach ścieków. ........................................................................ 7 

Rys. 3 Wielkość ładunku ChZTCr w punktowych zrzutach ścieków. ..................................................................... 7 

Rys. 4 Wielkość ładunku azotu w punktowych zrzutach ścieków. ....................................................................... 8 

Rys. 5 Wielkość ładunku fosforu w punktowych zrzutach ścieków. .................................................................... 8 

Rys. 6 Wielkość ładunku zawiesiny w punktowych zrzutach ścieków................................................................ 9 

Rys. 7 Składowiska odpadów na obszarze działania RZGW Kraków.................................................................. 9 

Rys. 8 Pobory wody powierzchniowej na obszarze działania RZGW Kraków. .............................................10 

Rys. 9 Pobory wody podziemnej na obszarze działania RZGW Kraków. .........................................................10 

Rys. 10 Regulacje cieków na obszarze działania RZGW Kraków. .......................................................................11 

Rys. 11 Budowle piętrzące na obszarze działania RZGW Kraków. ....................................................................11 

Rys. 12  Pozostałe oddziaływania antropogeniczne na obszarze działania RZGW Kraków. ................12 

Rys. 13  Pozostałe oddziaływania antropogeniczne na obszarze działania RZGW Kraków. ................94 

 



„Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności 
zastosowania derogacji” 

 

112 
 

Spis załączników 

Załącznik 1 – Zestawienie oddziaływań antropogenicznych oraz oceny poszczególnych elementów 
stanu dla jednolitych części wód powierzchniowych. 

Załącznik 2 – Ostateczne wyznaczanie silnie zmienionych części wód. 

Załącznik 3 – Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wraz ze wskazaniem 
konieczności zastosowania derogacji. 

Załącznik 4 – Mapy obrazujące powiązanie pomiędzy oceną stanu a oddziaływaniami 
antropogenicznymi. 

Załącznik 5 – Dane przestrzenne - geobaza. 

 

 


	Ocena_ryzyka_Krakow_Synteza
	Podstawa realizacji pracy
	Wprowadzenie i cel pracy
	Weryfikacja wpływu zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych na stan wód.
	Analiza wpływu presji hydromorfologicznych na biologiczne elementy stanu wód.
	Wprowadzenie.

	Ostateczne wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód.
	Ocena działań restytucyjnych
	Ocena alternatyw funkcjonalnych
	Ostateczna kwalifikacja SZCW i SCW

	Analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód powierzchniowych.
	Analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód podziemnych.
	Główne problemy - zagrożenia dla wód podziemnych w obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie
	Charakterystyka JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych

	Analiza konieczności zastosowania derogacji.
	Podsumowanie i wnioski.

	ocena_ryzyka_Krakow
	Podstawa realizacji pracy
	Wprowadzenie i cel pracy
	Weryfikacja wpływu zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych na stan wód.
	Analiza wpływu presji hydromorfologicznych na biologiczne elementy stanu wód.
	Wprowadzenie.
	Wpływ presji punktowych na fitoplankton, fitobentos, makrofity
	Wpływ presji punktowych na makrobezkręgowce bentosowe
	Wpływ presji punktowych na ichtiofaunę

	Ostateczne wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód.
	Ocena działań restytucyjnych
	Ocena alternatyw funkcjonalnych
	Ostateczna kwalifikacja SZCW i SCW

	Analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód powierzchniowych.
	Analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód podziemnych.
	Główne problemy - zagrożenia dla wód podziemnych w obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie
	Charakterystyka JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych

	Analiza konieczności zastosowania derogacji.
	Podsumowanie i wnioski.
	Spis rysunków
	Spis załączników


