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1. Inwentaryzacja przyrodnicza 
 

W ramach realizacji prac nad „Programem wycinki drzew i krzewów na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną 
oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań”, 
przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą obszarów do wycinki wstępnie 
wytypowanych bazując na analizie wyników obliczeń hydraulicznych w wariancie W0 
(stan aktualny). Dane pozyskane w ramach przeprowadzonych inwentaryzacji stanowiły 
kolejno materiał wejściowy do modelowania hydraulicznego realizowanego w tym etapie. 

 

1.1. Fauna 

1.1.1. Inwentaryzacja ornitologiczna 

Inwentaryzację ornitologiczną w terenie przeprowadzono w formie jednorazowych 
kontroli obejmujących tereny objęte programem wytypowane do wycinki drzew i 
krzewów. Inwentaryzację przeprowadzono w terminie 18.05. – 05.06.2014 r. Każdy 
wytypowany obszar, poligon kontrolowano jednokrotnie w godzinach porannych (od 
wschodu słońca do 10.00), ponieważ wówczas większość gatunków ptaków ma swój 
dobowy szczyt aktywności. W trakcie wizyt terenowych notowano wszystkie słyszane oraz 
zaobserwowane gatunki ptaków. 
Opracowując odcinki planowanej inwestycji posiłkowano się także danymi źródłowymi 
zebranymi dla poszczególnych obszarów Natura 2000, pokrywającymi się lub 
zlokalizowanych w pobliżu planowanej wycinki drzew i krzewów. Dodatkowo dla każdego 
odcinka planowanej inwestycji przedstawiono gatunki ptaków prawdopodobnie 
występujące w danym fragmencie na podstawie oceny eksperckiej i danych dostępnych w 
piśmiennictwie. Jednocześnie wskazano gatunki ujęte w załączniku I „Dyrektywy ptasiej” 
(Dyrektywa Rady 79/409/ewg 1979).  

 

1.1.2. Inwentaryzacja herpetologiczna 

Inwentaryzację herpetologiczną przeprowadzono w formie jednorazowych kontroli 
obejmujących tereny objęte programem wytypowane do wycinki drzew i krzewów. 
Inwentaryzację przeprowadzono w terminie 18.05. – 26.06.2014 r. Każdy wytypowany 
obszar, poligon kontrolowano jednorazowo w godzinach porannych oraz popołudniowych. 
Dodatkowo przeprowadzono kontrolę w godzinach od 17.00 do 22.00 w celu wykrycia 
stanowisk kumaka nizinnego Bombina bombina, który w godzinach wieczornych i nocnych 
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jest bardzo aktywny i dobrze słyszalny. W trakcie wizyt terenowych notowano wszystkie 
słyszane oraz zaobserwowane gatunki płazów i gadów. 

 

1.1.3. Inwentaryzacja entomologiczna 

Inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą przeprowadzono w oparciu o dane 
zbierane w terenie oraz wskazówki zawarte w piśmiennictwie. Zestawiono informacje 
dotyczące charakteru zbiorowisk roślinnych oraz entomofauny wybranego obszaru, a także 
fauny owadów zasiedlających tereny sąsiadujące, z których gatunki przenikać mogą do 
międzywala Wisły oraz dopływów objętych programem wycinki.  

Badania w terenie prowadzono w dniach od 14 maja do 26 czwerwca 2014 roku. 
Materiał zbierano metodami przyżyciowymi przy użyciu standardowego sprzętu 
entomologicznego jak czerpak, siatki czy sita entomologiczne.  Stosowano także metodę „na 
upatrzonego” tzn. penetrowano siedliska w poszukiwaniu samych owadów w różnym 
stadium rozwoju (żywych lub ich szczątków) miejsc żerowania, gniazd bądź innych śladów. 
Zebrany materiał oznaczono do gatunków lub wyższych taksonów przy pomocy 
odpowiedniego piśmiennictwa. Skupiono się na kilku rzędach owadów wymienionych w 
Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Dz. U. 2010, nr 
77, poz. 510.  Jednocześnie zwrócono uwagę na gatunki chronione prawem krajowym, 
wymienione w Załączniku 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 
2011 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. 

 

1.1.4. Podsumowanie inwentaryzacji faunistycznej. 

Podsumowanie wyników inwentaryzacji faunistycznej oraz botanicznej 
przeprowadzono w oparciu o podział na warianty. Każdy poligon w obrębie terenu 
objętego programem wycinki otrzymał podczas analiz eksperckich wariant od I do III, 
a następnie porównano wyniki przyjmując ostatecznie najwyższy z wariantów. 

Wariant I obejmuje miejsca najmniej cenne przyrodniczo, powierzchnie porośnięte są 
gęstymi zaroślami wierzbowymi, pojedynczymi kępami wierzb i pojedynczymi zaroślami 
wierzbowymi (fot. 1.). Stwierdzono tu jedynie pospolite gatunki zwierząt i siedlisk 
roślinnych. Wszystkie stwierdzone gatunki w przypadku usunięcia krzewów, 
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z powodzeniem, zasiedlą pobliskie tereny nie przewidziane do wycinki, co nie powinno 
znacząco negatywnie wpłynąć na stan ich populacji. 

Wariant II obejmuje zarośla wierzbowe, pojedyncze kępy młodych drzew oraz pojedyncze 
drzewa (fot. 2.). Stwierdzono tu także jedynie pospolite gatunki zwierząt i siedlisk 
roślinnych. W przypadku usunięcia krzewów i drzew, większość gatunków zwierząt i roślin 
zasiedli pobliskie tereny nie przewidziane do wycinki, w przypadku dużych drzew siedliska 
ptaków związanych z dziuplami czy koronami drzew zostaną utracone. W tym wariancie 
zaleca się pozostawienie dużych drzew. 

Wariant III obejmuje zwarte obszary z dużymi drzewami, szpalery drzew, głowiaste 
wierzby oraz kępy dużych drzew z zaroślami wierzbowymi (fot. 3.,4). Stanowią one cenne 
siedliska lub w tych miejscach odnotowano obecność cennych przyrodniczo gatunków. 
W przypadku usunięcia drzew, pospolite gatunki zwierząt zasiedlą pobliskie tereny nie 
przewidziane do wycinki, jednak siedliska zwierząt związanych z koronami drzew, 
z drzewami dziuplastymi i starymi zostaną utracone bezpowrotnie. W tych miejscach 
zaleca się zaniechanie wycinki. 

Podział na warianty jest wynikiem kilku składowych. Na zaszeregowanie do danego 
wariantu miała wpływ zarówno obecność gatunków ptaków, płazów, gadów, owadów czy 
siedlisk roślinnych występujących w danym poligonie, jak również stan siedlisk (np. 
obecność lub brak dużych drzew), które mogą stanowić odpowiednie miejsca bytowania, 
żerowania lub stwarzać mogą odpowiednie warunki bytowania zwierząt i roślin. 

Warto także zaznaczyć, iż wycinka powinna być przeprowadzona w sposób rozsądny 
i jak najmniej naruszający naturalny stan biocenozy. Należy także ponownie 
przeanalizować czy w miejscach występowania starszych drzewostanów wycinka jest 
niezbędna ponieważ dewastacja tych siedlisk (potencjalnych miejsc występowania 
gatunków chronionych i zagrożonych) byłaby wielką stratą dla środowidka przyrodniczego. 
Sugeruje się nawet zaniechania wycinki starszych drzew, a także w miarę możliwości 
pozostawienie przynajmniej części wyciętych drzew i krzewów oraz zaniechanie 
wykonania zrywki drzew czy karczowania po zrębach, ponieważ martwe drewno stanowi 
miejsce rozrodu dla wielu cennych i zagrożonych gatunków owadów na przykład trzmieli 
(www.tbop.org.pl), stanowi również miejsce bytowania i bazę pokarmową dla chrząszczy 
saproksylicznych, a także kryjówki czy miejsca gniazdowania dla wielu innych owadów, 
bezkręgowców oraz kręgowców. Wycinka powinna w pierwszej kolejności objąć drzewa 
inwazyjne obcego pochodzenia jak czeremcha amerykańska, dąb czerwony oraz klon 
jesionolistny, natomiast ominąć powinna najcenniejsze drzewa i krzewy jak gatunki 
głogów, bez czarny, dereń świdwa czy kalina koralowa.  
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Fotografia 1. Przykład powierzchni  (gęste zarośla wierzbowe) - wariant I 

 

Fotografia 2. Przykład powierzchni (młode drzewostany) - wariant II 
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Fotografia 3. Przykład powierzchni (głowiaste wierzby miejsce stwierdzenia młodych nurogęsi) - 
wariant III 

 

Fotografia 4. Przykład powierzchni (zwarte obszary dużych drzew, miejsca stwierdzeń kani czarnej 
i bociana czarnego) - wariant III 
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1.2. Flora 
 

Inwentaryzacja siedliskowo- botaniczna została przeprowadzona na podstawie 
dostępnych danych i materiałów, tj. opracowań i informacji przyrodniczych, dot. 
analizowanego obszaru międzywala. Dodatkowo podczas faunistycznych inwentaryzacji 
terenowych, prowadzona była obserwacja obszaru pod względem występowania 
chronionych gatunków roślin. 

Bazując na wiedzy i doświadczeniu oraz informacjach z innych obszarów w zakresie 
występowania określonych rodzajów siedlisk i możliwości występowania w ramach tych 
siedlisk gatunków chronionych, w ramach realizowanej inwentaryzacji opracowano 
warstwy SHP wskazujące potencjalne obszary występowania siedlisk lub gatunków 
chronionych w odniesieniu do obszarów zadrzewionych i zakrzewionych w obszarach 
analizowanych międzywali, w sposób umożliwiający wskazanie obszarów do wyłączenia z 
planowanej wycinki drzew i krzewów. 

W ramach inwentaryzacji, w granicach analizowanego międzywala zidentyfikowano 
następujące siedliska: 

• 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji: 

o Podtyp – 3150-2 Eutroficzne starorzecza i naturalne, drobne zbiorniki 
wodne. 

• 3270 – Zalewane muliste brzegi rzek 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji: 

o Podtyp – 3270-1 Naturalna, eutroficzna roślinność związków: Chenopodion 
fluviatile, Bidention tripartitae p. p., Elatino-Eleocharition ovatae p. p. 

• 6210 Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji: 

o Podtyp – 6210-2 Murawy ostnicowe. 
o Podtyp – 3150-3 Kwietne murawy kserotermiczne. 

• 6440 Łąki selernicowe Cnidion dubii 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji: 

o Podtyp - 6440-1 Łąki fiołkowo-selernicowe Violo-Cnidietum dubii 
• 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji: 

o Podtyp - 6510-1: Łąka rajgrasowa (owsicowa) (Arrhenatheretum elatioris 
38.222) 
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o Podtyp 6510-2: Łąka wiechlinowo--kostrzewowa 
• 6440 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji: 

o *91E0-1 Nadrzeczny Łęg wierzbowy Salicetum albae wraz z wiklinami 
nadrzecznymi Salicetum triandro-viminalis 

o *91E0-2 Nadrzeczny łęg topolowy Populetum albae 

 

2. Modelowanie hydrauliczne 

2.1.  Założenia i opis narzędzia do modelowania hydraulicznego 

Modele hydrauliczne, przekazane przez Zamawiającego, opracowane zostały 
w narzędziu MIKE 11 (model jednowymiarowy – 1D) firmy DHI. Model ten służy do 
obliczeń przepływu wody w korytach otwartych na podstawie zintegrowanego równania 
ruchu nieustalonego Saint Venant’a wykorzystującego prawa zachowania masy i pędu.  

Transformacja równań Saint Venant’a realizowana jest w każdym kroku czasowym na 
schemacie obliczeniowym, który składa się z następujących po sobie kolejno punktów Q 
(przepływ) i h (stan wody). Równania rozwiązywane są metodą iteracyjną. Zwiększenie 
liczby iteracji powoduje wzrost dokładności obliczeń.  

 

Opis modeli hydraulicznych 

Obszar poddany analizie został zdefiniowany jako obszar ograniczony wałami lub 
wysokim brzegiem na długości rzek określonej przez Zamawiającego, tzw. międzywale. 
Opracowaniem objęto obszar międzywala rzeki Wisły na odcinku 295,2 km oraz jej 
głównych obwałowanych dopływów, tj. rzeki Raby, rzeki Dunajec, rzeki Wisłoki oraz rzeki 
San. Całkowita powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi 227,25 km2. 

Do modelowania hydraulicznego wykorzystano modele dostarczone przez 
Zamawiającego, w skład których wchodziły modele pozyskane z systemu informatycznego 
ISOK oraz modele sporządzone przez RZGW Kraków. Przekazane modele zostały poddane 
analizie i obróbce pod względem: 

• poprawności wprowadzenia i lokalizacji przekrojów poprzecznych wzdłuż 
cieku,  
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• poprawności określenia przekroju czynnego, skrócenie, usunięcie 
nieaktywnych powierzchni przepływu, 

• odwzorowania oporów przepływu,  
• aktualizacji wysokości obwałowań. 

 

Model hydrauliczny rzeki Wisły 

Analizowany odcinek rzeki Wisły ma swój początek w miejscu ujścia rzeki Przemszy 
(Oświęcim), zaś kończy się w miejscu ujścia rzeki Sanny (Annopol). Dostarczony przez 
Zamawiającego model, obejmujący kilometraż rzeki Wisły od km 916+935 do km 552+186, 
w pełni pozyskany został z systemu informatycznego ISOK. Schemat sieci rzecznej 
obejmuje rzekę Wisłę oraz jej dopływy. W modelu hydraulicznym zaimplementowano 608 
przekrojów poprzecznych przez koryto rzeki Wisły i teren międzywala, zaś na jej 
dopływach 1189 przekrojów (łącznie 1797 przekrojów poprzecznych). Dodatkowo 
zbudowano wydzielone przekroje na terenach zalewowych (tzw. floodplains) na odcinku 
Tarnobrzeg – Sandomierz, generując przekroje z Numerycznego Modelu Terenu (NMT). 

W niniejszym modelu do opisu oporów przepływu wody wykorzystany został 
współczynnik szorstkości Manninga. Odpowiednie wartości przypisane zostały do każdego 
punktu przekroju.  

 

Model hydrauliczny rzeki Raby 

Analizowany odcinek rzeki Raby rozpoczyna się w miejscowości Gawłów (gmina 
Bochnia), w pobliżu ujścia Młynówki i ciągnie się aż do ujścia do rzeki Wisły. Model 
hydrauliczny pochodzi z zasobów RZGW Kraków. W kompletnym modelu, obejmującym 
kilometraż od km 131+452 do ujścia, zlokalizowano 419 przekrojów poprzecznych. 
Dodatkowo model zawiera licznie wydzielone przekroje na terenach zalewowych (tzw. 
floodplains). Na cele niniejszego opracowania model został skrócony do odcinka od 
wodowskazu Proszówki do ujścia do Wisły – 54 przekroje poprzeczne. 

W niniejszym modelu do opisu oporów przepływu wody wykorzystany został 
współczynnik szorstkości Manninga. Przekroje poprzeczne zostały podzielone na 3 strefy: 
niskiego przepływu oraz wysokiego przepływu na lewym oraz prawym brzegu. 
Poszczególnym częściom przekroju przypisane zostały odpowiednie wartości 
współczynnika szorstkości. 
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Model hydrauliczny rzeki Dunajec 

Analizowany odcinek rzeki Dunajec rozpoczyna się w Tarnowie i ma długość około 36 
km. Wykorzystano model hydrauliczny pochodzący z systemu informatycznego ISOK. 
Geometrię koryta oraz terenów zalewowych opisano za pomocą 74 przekrojów 
poprzecznych. Sieć rzeczna obejmuje także prawy dopływ Dunajca, rzekę Białą Tarnowską. 

W niniejszym modelu do opisu oporów przepływu wody wykorzystany został 
współczynnik szorstkości Manninga. Odpowiednie wartości przypisane zostały do każdego 
punktu przekroju. 

 

Model hydrauliczny rzeki Wisłoki 

Analizowany odcinek rzeki Wisłoki ma swój początek w Mielcu, w pobliżu ujścia 
Potoku Kiełkowskiego, skąd do ujścia do Wisły osiąga długość około 28 km. Model 
hydrauliczny pochodzi z zasobów RZGW Kraków. Obejmuje on odcinek Wisłoki od km 
42+836 do ujścia do rzeki Wisły. Model zawiera 125 przekrojów poprzecznych dla rzeki 
Wisłoki. Geometria doliny dodatkowo została opisana za pomocą licznych przekrojów 
poprzecznych na terasach zalewowych (tzw. floodplains). 

W niniejszym modelu do opisu oporów przepływu wody wykorzystany został 
współczynnik szorstkości Manninga. Odpowiednie wartości przypisane zostały do każdego 
punktu przekroju. 

 

Model hydrauliczny rzeki San 

Analizowany odcinek rzeki San osiąga długość około 29 km, a swój początek ma 
w miejscowości Pysznica, w pobliżu ujścia rzeki Pyszenki. Model hydrauliczny opracowany 
przez RZGW Kraków obejmuje odcinek rzeki San od km 39+626 do ujścia. Geometria 
została opisana poprzez 96 przekrojów poprzecznych. 

W niniejszym modelu do opisu oporów przepływu wody wykorzystany został 
współczynnik szorstkości Manninga. Przekroje poprzeczne zostały podzielone na 3 strefy: 
niskiego przepływu oraz wysokiego przepływu na lewym oraz prawym brzegu. 
Poszczególnym częściom przekroju przypisane zostały odpowiednie wartości 
współczynnika szorstkości. 
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2.2. Wytypowanie porostu drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia z 
obszaru szczególnego zagrożenia powodzią 

 

Dostosowanie modeli hydraulicznych 

Wytypowanie obszarów wstępnie przeznaczonych do usunięcia roślinności bazowało 
na analizie wyników obliczeń hydraulicznych. Zatem modele hydrauliczne otrzymane od 
Zamawiającego zostały sprawdzone oraz zmodyfikowane pod kątem ich przydatności do 
ww. celu. Przede wszystkim skupiono się na trzech kluczowych zagadnieniach: 

1. rozmieszczenie przekrojów poprzecznych na ciekach – w miejscach, gdzie zbyt duża 
odległość pomiędzy przekrojami nie pozwalała na ocenę wpływu roślinności na 
przepustowość międzywala na danym odcinku, wprowadzano dodatkowe 
przekroje. Geometria koryta tych przekrojów pochodziła z interpolacji pomiędzy 
dwoma sąsiednimi przekrojami, natomiast kształt terasy zalewowej był generowany 
na podstawie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) pochodzącego z lotniczego 
skaningu laserowego. 

2. przypisane wartości współczynnika szorstkości w przekrojach – bazując na 
wynikach inwentaryzacji terenowej zadrzewień i zakrzewień oraz pokrycia terenu, 
wprowadzano zmiany współczynników szorstkości w poszczególnych przekrojach, 
tak aby na dalszym etapie możliwa była ocena skuteczności planowanych wycinek. 

 

Kryteria wyboru miejsc wymagających usunięcia roślinności 

Wstępny wybór miejsc przeznaczonych do usunięcia roślinności bazował na następujących 
kryteriach: 

1. Wzniesienie korony obwałowań ponad zwierciadło wody o prawdopodobieństwie 
przewyższenia 1% – przekroje poprzeczne, w których spełniony był poniższy 
warunek wytypowano do dalszej analizy: 

 
 

gdzie: 

 – maksymalna  rzędna wody dla prawdopodobieństwa przewyższenia 
przepływu 1%, 

– mniejsza z rzędnych korony obwałowań lewego i prawego. 
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2. Pokrycie roślinnością o wysokości do 10 m – zgodnie z literaturą roślinność do tej 
wysokości ma największy wpływ na warunki przepływu wielkich wód. Przekroje 
spełniające pierwszy warunek sprawdzane były pod kątem występowania 
roślinności o wysokości do 10 m – bazowano na informacjach pochodzących z 
inwentaryzacji terenowej, dokumentacji fotograficznej oraz ortofotomapach. 

3. Rozmieszczenie roślinności w przestrzeni (Kubrak i in. 2012): 

a) Nie należy pozostawiać zarośli, krzewów i gęstych skupisk drzew w terenie 
zalewowym o szerokości równej w przybliżeniu połowie szerokości koryta 
głównego i bezpośrednio przyległym do koryta głównego, 

b) W przekrojach poprzecznych o zróżnicowanej wysokości/głębokości terenów 
zalewowych nie należy pozostawiać roślinności przede wszystkim w głębszym 
terenie zalewowym, 

c) Nie należy pozostawiać roślinności na wyspach, gdyż istotnie zmniejsza ona 
przepustowość przekroju poprzecznego koryta, 

d) Należy unikać pozostawiania rzędów drzew usytuowanych wzdłuż linii 
brzegowej, 

e) Nie zaleca się pozostawiania rzędów dojrzałych wierzb w poprzecznych 
rzędach, różnie rozmieszczonych względem osi przekroju, 

f) Dopuszczone jest występowanie skupisk roślinności wysokiej w terenie 
zalewowym. Nie należy natomiast dopuścić, aby zarośla i krzewy porastały 
pomiędzy drzewami. 

4. Ocena stanu technicznego obwałowań – pomocniczo wykorzystywano niniejsze 
dane w celu sprawdzenia czy pierwsze kryterium spełnione zostało ze względu na 
zły stan obwałowań i nie wystarczające wzniesienie korony ponad wody miarodajne 
i kontrolne. 

 

2.3. Modelowanie hydrauliczne 
 

Opis wariantów 

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono w oparciu o sześć wariantów 
rozpatrywanych przy wycince drzew i krzewów w obszarze międzywala. 
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Wariant zerowym (W0) opisywał stan obecny i stanowił bazę do wszystkich 
przeprowadzonych analiz. Wpływ przeprowadzonej w poszczególnych wariantach wycinki 
odniesiono do opisanego za pomocą W0 stanu obecnego. 

W wariancie pierwszym (W1) założono całkowite oczyszczenie międzywala. 

Wariant drugi (W2) dotyczył wycinki krzewów i drzew na gruntach Skarbu Państwa. 

Kolejne trzy warianty uwzględniały kwestie przyrodnicze, a co za tym idzie, 
uwarunkowania formalno – prawne umożliwiające przeprowadzenie wycinki drzew 
i krzewów na analizowanym obszarze. Jeden z wariantów uwzględniał wycinkę w obszarze 
międzywala z wyjątkiem obszarów Natura 2000 (W3_2), zaś drugi z wyjątkiem wszystkich 
obszarów chronionych występujących w obszarze międzywala, takich jak Natura 2000, 
parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu (W3_1).  Ostatni 
wariant (W3_3) opierał się na informacjach o obszarach chronionych oraz 
przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, której celem było wskazanie obszarów 
cennych przyrodniczo. W wariancie W3_3 założono wycinkę krzewów i drzew na obszarze 
międzywala z wyłączeniem wszystkich obszarów chronionych oraz obszarów cennych 
przyrodniczo (kategoria III) wskazanych w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji 
przyrodniczej oraz częściową wycinkę na obszarach z kategorii II z przeprowadzonej 
oceny. 

 

Wyniki modelowania hydraulicznego 

Wyniki dla Wisły 

Dla rzeki Wisły obliczenia symulacyjne obejmowały wariant W0, W1, W2, W3_1, W3_2 
i W3_3. W międzywalu Wisły znajdują się różne formy ochrony przyrody, takie jak: Natura 
2000, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu. Ponadto w 
wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, zaklasyfikowano część obszarów 
do niepodlegających wycince bądź podlegających jedynie częściowej wycince, co 
odzwierciedlone zostało w wariantach dotyczących warunków przyrodniczych. 

Analizę przeprowadzono dla odcinka rzeki Wisły o długości około 290 km, od miasta 
Oświęcimia do Annopola. 

Różnice w położeniu rzędnej zwierciadła wody po przeprowadzeniu wycinki drzew 
i krzewów w stosunku do stanu obecnego zobrazowano na poniższych wykresach. 
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Rysunek 1. Różnica w położeniu rzędnej zwierciadła wody pomiędzy stanem obecnym (W0) a pozostałymi wariantami (W1, W2, W3_1, 
W3_2, W3_3) dla rzeki Wisły dla przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (Q1) na odcinku od Oświęcimia do Woli Rogowskiej 

(od km 0+416 do km 153+718) 
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Rysunek 2. Różnica w położeniu rzędnej zwierciadła wody pomiędzy stanem obecnym (W0) a pozostałymi wariantami (W1, W2, W3_1, 
W3_2, W3_3) dla rzeki Wisły dla przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (Q1) na odcinku od Woli Rogowskiej do Annopola 

(od km 153+718 do km 295+200) 
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Wyniki dla Raby 

W przypadku rzeki Raby obliczenia symulacyjne obejmowały wariant W0, W1 i W2, 
bez wariantów uwzględniających warunki przyrodnicze, ponieważ w obszarze międzywala 
tej rzeki nie występują żadne formy ochrony. Tereny chronione pojawiają się na terasach 
zalewowych, które nie są przedmiotem niniejszej analizy. Przeprowadzona inwentaryzacja 
przyrodnicza również nie wskazała obszarów, które ze względu na swoje znaczenie 
środowiskowe powinny pozostać niezmienione. 

Analizę przeprowadzono dla odcinka rzeki Raby o długości około 15,5 km, od 
miejscowości Gawłów Nowy do ujścia do Wisły. 

Różnice w położeniu rzędnej zwierciadła wody po przeprowadzeniu wycinki drzew i 
krzewów w stosunku do stanu obecnego zobrazowano na poniższym wykresie. 
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Rysunek 3. Różnica w położeniu rzędnej zwierciadła wody pomiędzy stanem obecnym (W0) a pozostałymi wariantami (W1, W2) dla rzeki 
Raby dla przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (Q1) 
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Wyniki dla Dunajca 

W przypadku rzeki Dunajec obliczenia symulacyjne obejmowały wariant W0, W1, W2, 
W3_1, W3_2 i W3_3. Obszar Natura 2000 obejmuje rzekę Dunajec na odcinku od zapory 
w Czchowie do ujścia do Wisły. Ponadto ujście Dunajca znajduje się na terenie obszaru 
chronionego krajobrazu. 

Analizę przeprowadzono dla odcinka rzeki Dunajec o długości około 36 km, od miasta 
Tarnowa do ujścia do Wisły. 

Różnice w położeniu rzędnej zwierciadła wody po przeprowadzeniu wycinki drzew i 
krzewów w stosunku do stanu obecnego zobrazowano na poniższym wykresie. 
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Rysunek 4. Różnica w położeniu rzędnej zwierciadła wody pomiędzy stanem obecnym (W0) a pozostałymi wariantami (W1, W2, W3_1, 
W3_2, W3_3) dla rzeki Dunajec dla przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (Q1) 
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Wyniki dla Wisłoki 

Dla Wisłoki obliczenia symulacyjne obejmowały wariant W0, W1, W2, W3_2 i W3_3. Na 
analizowanym odcinku rzeki obszary Natura 2000 występują w okolicy jej ujścia oraz na 
odcinku powyżej Mielca. Pozostałe formy ochrony przyrody nie występują na tym terenie. 
W związku z powyższym wariant W3_2 jest tożsamy z warintem W3_1. 

Analizę przeprowadzono dla odcinka rzeki Wisłoka o długości około 29 km, od Mielca 
do ujścia do Wisły. 

Różnice w położeniu rzędnej zwierciadła wody po przeprowadzeniu wycinki drzew i 
krzewów w stosunku do stanu obecnego zobrazowano na poniższym wykresie. 
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Rysunek 5. Różnica w położeniu rzędnej zwierciadła wody pomiędzy stanem obecnym (W0) a pozostałymi wariantami (W1, W2, W3_2, 
W3_3) dla rzeki Wisłoka dla przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (Q1) 
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Wyniki dla Sanu 

Dla Sanu obliczenia symulacyjne obejmowały wariant W0, W1 i W2. Obszar Natura 
2000 obejmuje zarówno rzekę San, jak i jej całe międzywale na analizowanym obszarze. 
Oznacza to, uwzględniając warunki przyrodnicze, że międzywale Sanu powinno pozostać 
w nienaruszonym stanie. Tym samym warianty dotyczące warunków przyrodniczych 
(W3_1, W3_2, W3_3) są tożsame z wariantem zerowym (W0). 

Analizę przeprowadzono dla odcinka rzeki San o długości około 29 km, od 
miejscowości Pysznica do ujścia do Wisły. 

Różnice w położeniu rzędnej zwierciadła wody po przeprowadzeniu wycinki drzew i 
krzewów w stosunku do stanu obecnego zobrazowano na poniższym wykresie. 
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Rysunek 6. Różnica w położeniu rzędnej zwierciadła wody pomiędzy stanem obecnym (W0) a pozostałymi wariantami (W1, W2) dla rzeki 
San dla przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (Q1) 



25 
 

3. Wybór rekomendowanego wariantu 

Wybór rekomendowanego wariantu wycinki powierzchni zadrzewionych i 
zakrzewionych podejmowany był na podstawie analizy bazującej na poniższych 
kryteriach: 

• Różnica poziomu wody o przepływie prawdopodobnym 1% między stanem 
obecnym (wariant W0) a poszczególnymi wariantami (WX) wycinki: 

 . 

• Efekty przeprowadzonej wycinki w poszczególnych wariantach: 
o Czy wycięcie roślinności zredukuje możliwość przelania się wody przez 

koronę wału, tzn. czy w przekrojach gdzie dochodziło do przelań w W0, po 
przeprowadzeniu wycinki przelania nie występują, 

o Czy wycięcie roślinności spowoduje przypisanie przekroju do niższej klasy 
pod względem wzniesienia korony wału nad zwierciadło wody o 
prawdopodobieństwie przewyższenia 1%. Podział na klasy został 
przeprowadzony na etapie opracowywania wyników modelowania 
hydraulicznego: 
Klasa 0 - różnica pomiędzy poziomem rzędnej zwierciadła wody w rzece a 
poziomem korony wału jest powyżej 1,5m,  
Klasa 1 - różnica pomiędzy poziomem rzędnej zwierciadła wody w rzece a 
poziomem korony wału jest pomiędzy 1m a 1,5m,  
Klasa 2 - różnica pomiędzy poziomem rzędnej zwierciadła wody w rzece a 
poziomem korony wału jest poniżej 1m. 

• W przypadku stwierdzenia niewielkich różnic pomiędzy wariantami 
priorytetowo traktowano warianty najmniej ingerujące w obszary przyrodniczo 
cenne i objęte formami ochrony przyrody. Pod uwagę brano również strukturę 
własności gruntów. Kolejność wariantów od najwyższego do najniższego 
priorytetu była następująca: W3_3, W3_1, W3_2, W_2, W_1. 
 

Po dokonaniu wyboru rekomendowanego wariantu przystąpiono do wytypowania 
poszczególnych powierzchni zadrzewionych i zakrzewionych rekomendowanych do 
wycinki. Dla wybranego wariantu, zgodnie z jego założeniami, na poszczególnych 
odcinkach międzywala wyselekcjonowano obszary przeznaczone do wycinki. Następnie, 
na podstawie poniższych kryteriów, przeprowadzono weryfikację uzyskanego wyniku: 

• Powierzchnia obszaru – odrzucono obszary o niewielkiej powierzchni, które nie 
mają wpływu na warunki przepływu wielkich wód, 

• Pokrycie roślinnością o wysokości do 10 m – priorytetowo potraktowano obszary 
charakteryzujące się zagęszczeniem zadrzewień i zakrzaczeń powyżej 50%, 

• Rozmieszczenie roślinności w przestrzeni: 
• Odrzucano wąskie pasy drzew nie leżące w bezpośrednim sąsiedztwie koryta 

cieku. 
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Wisła od Nowego Korczyna do ujścia Wisłoki (km 168+900 – 227+000) 

Rekomendowany wariant: W3_2 – wycinka obszarów zadrzewionych i 
zakrzewionych na wszystkich obszarach z wyjątkiem obszarów Natura 2000. 

Na odcinku 168+900 do 195+000 wysokość zwierciadła wody o przepływie 
prawdopodobnym 1% w stanie obecnym znajduje się na granicy przelania się przez 
koronę wału lub wręcz przelewa się przez koronę wału. Ze względu na występujący na 
tym odcinku obszary chronionego krajobrazu wycinka w wariantach W3_1 (brak 
wycinki na obszarach chronionych) oraz W3_3 (brak wycinki na obszarach chronionych 
i cennych przyrodniczo) była w dużej mierze ograniczona. Wyniki modelowania dla tych 
wariantów wskazują na brak obniżenia się zwierciadła wody. Wyniki modelowania 
hydraulicznego dla wariantu W1 (całkowita wycinka) oraz W3_2 dają bardzo zbliżone 
rezultaty, ze względu na brak obszarów Natura 2000 na opisywanym odcinku – 
zwierciadło wody obniża się o 20 do 30 cm. Wycinka w wariancie W2 (na gruntach 
Skarbu Państwa) powoduje obniżenie się zwierciadła wody średnio o kilkanaście cm, ale 
na kilku przekrojach rzedna wody jest wyższa od rzędnej korony obwałowań. 

Na odcinku 195+000 do 210+000 w większości przekrojów dochodzi do przelania się 
wody o przepływie prawdopodobnym 1% przez koronę obwałowania. Wykonanie 
wycinki tylko na gruntach Skarbu Państwa (W2) nie powoduje obniżenia się zwierciadła 
wody poniżej korony wałów. Jedynie wycinka w wariantach W1 oraz W3_2 pozwala na 
utrzymanie wody w międzywalu na większości zagrożonych przekrojów. 

Na odcinku 210+000 do 227+000 (okolice Połańca) w stanie istniejącym woda istnieje 
zagrożenie przelania się wody Q1% przez koronę obwałowań w 4 przekrojach. 
Zastosowanie wycinki w ramach wariantu W2 pozwala na zredukowanie rzędnej 
zwierciadła wody o 8 do 15 cm. 

Porówanie wyników modelowania hydraulicznego poszczególnych wariantów dla 
analizowanego fragmentu Wisły przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Porównanie wariantów wycinki dla Wisły na odcinku od Nowego Korczyna do ujścia 
Wisłoki dla wody Q1%. 

Wariant 
Przelanie wody przez koronę 

wału [liczba przekrojów] 
Średnia redukcja rzędnej 

zwierciadła wody [m] 

W0 30 - 
W1 5 0.22 
W2 19 0.11 
W3_1 24 0.08 
W3_2 7 0.21 
W3_3 29 0.06 
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Wisła od ujścia Wisłoki do Annopola (km 227+000 – 295+200) 

Rekomendowany wariant: W2 – wycinka obszarów zadrzewionych i zakrzewionych 
na gruntach Skarbu Państwa. 

Na odcinku od ujścia Wisłoki (227+000) do ujścia Trześniówki (272+200) obszar 
międzywala objęty jest ochroną w ramach obszaru Natura 2000 – Tarnobrzeska Dolina 
Wisły. W związku z powyższym warianty W3_1, W3_2, W3_3, zakładające brak wycinki 
na obszarach objętych tą formą ochrony przyrody, nie przynoszą rezultatu w postaci 
obniżenia zwierciadła wód powodziowych. Zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi dla 
wody Q1%, na odcinku tym w wielu przekrojach dochodzi do przelania się wody przez 
koronę wałów. Jedynie wdrożenie wycinki w wariancie W1 lub W2 zmniejsza ryzyko 
zaistnienia powyższej sytuacji. 

Na odcinku Wisły w Sandomierzu (266+000 – 272+200), dla stanu istniejącego 
zidentyfikowano 3 przekroje, w których woda występująca raz na 100 lat przelew się 
przez prawy wał oraz 3 przekroje, w których ryzyko takiego zdażenia jest wysokie 
(zwierciadło wody położone jest od kilku do kilkunastu cm poniżej korony wału). 
Wdrożenie wycinki w wariancie W1 lub W2 pozwala na obniżenie zwierciadła wody o 
kilkanaście cm , co w rezultacie zmniejszy ryzyko przelania się wody Q1% przez koronę 
prawego wału.  

Na odcinku od ujścia Trześniówki do ujścia Sanu (279+700) według oobliczeń 
modelowych dla wody Q1% może dochodzić do przelania się wody przez koronę wału. 
Warianty wycinki pozwalające zmniejszyć ryzyko przelania się wody to W1, W2 oraz 
W3_2. Od ujścia Sanu do Annopolu (295+200) na większości przekrojów dochodzi do 
przelania się wody Q1% przez koronę obwałowań. W pozostałych przekrojach ryzyko 
takiego zdażenia jest bardzo duże. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia opisanej sytuacji 
dają jedynie zabiegi z aproponowane w wariancie W1 lub W2. 

Wybór wariantu W2 dla całego analizowanego odcinku motywowany był faktem, iż daje 
on nieznacznie gorsze efekty niż wycinka w wariancie W1, przy mniejszej ingerencji w 
środowisko naturalne. 

Porówanie wyników modelowania hydraulicznego poszczególnych wariantów dla 
analizowanego fragmentu Wisły przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 2. Porównanie wariantów wycinki dla Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do Annopola 
dla wody Q1%. 

Wariant 
Przelanie wody przez koronę 

wału [liczba przekrojów] 
Średnia redukcja rzędnej 

zwierciadła wody [m] 

W0 59 - 
W1 31 0.14 
W2 31 0.14 
W3_1 53 0.02 
W3_2 48 0.05 
W3_3 59 0.00 

 

Raba 

Rekomendowany wariant: brak wycinki. 

Wyniki symulacji hydraulicznych wskazują, iż w obecnym stanie, na całej długości cieku 
nie dochodzi do przelania wody o przepływie Q1% przez koronę obwałowań. Dla tego 
cieku przeanalizowane zostały efekty wycinki w wariancie W1 i W2. Brak obszarów 
objętych formami ochrony przyrody spowodował, iż nie było konieczności 
przeprowadzania obliczeń dla wariantów W3. 

 

Dunajec 

Rekomendowany wariant na odcinku od km 26+700 do 11+200: W3_3 – wycinka 
obszarów zadrzewionych i zakrzewionych z wyjątkiem obszarów objętych 
formami ochrony przyrody oraz obszarów zidentyfikowanych jako cenne 
przyrodniczo. 

Rekomendowany wariant na odcinku od km 11+200 do km 0+000: W1 – całkowita 
wycinka obszarów zadrzewionych i zakrzewionych w obszarze międzywala. 

Na odcinku od km 26+700 do 19+600 zwierciadło wody o przepływie Q1% 
w większości przekrojów położone jest o około 1-1,5m (klasa 1 według przyjętego 
podziału) poniżej rzędnej korony obwałowań. Na odcinku od km 19+600 do 11+200 
większość przekrojów przypisana została do klasy 2 – rzędna wody Q1% jest o mniej niż 
1m niższa od rzędnej korony wałów.  

Wdrożenie wycinki zaproponowanej w wariancie W3_3 daje najmniejsze rezultaty 
spośród wszystkich przeanalizowanych wariantów, jednakże są one wystarczające pod 
względem zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Efekt wycinki w tym wariancie, na 
odcinku od km 26+700 do 11+200, pozwoli na obniżenie zwierciadła wody Q1% o około 
20-30 cm.  
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Porówanie wyników modelowania hydraulicznego poszczególnych wariantów dla 
analizowanego fragmentu Dunajca przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3. Porównanie wariantów wycinki dla Dunajca na odcinku km 26+700 do 11+200 dla 
wody Q1%. 

Wariant 
Przelanie wody przez 
koronę wału [liczba 

przekrojów] 

Liczba przekrojów 
należących do klasy 2 

Średnia redukcja rzędnej 
zwierciadła wody [m] 

W0 0 16 - 
W1 0 1 0.52 
W2 0 2 0.33 
W3_1 0 1 0.41 
W3_2 0 1 0.44 
W3_3 0 3 0.29 

 

Od odcinka 11+200 do 7+000 w stronę ujścia sytuacja znacząco się pogarsza dla stanu 
obecnego. Poziom wody w międzywalu na całej długości plasuje się w drugiej klasie. Nie 
dochodzi jeszcze do przelewania się wody przez koronę obwałowań, jednakże 
zastosowanie wycinki w wariantach W3 nie spowoduje znacznego obniżenia się 
zwierciadła wody. Przy zastosowaniu Wariantu W3_3 poziom wód zmaleje od 5 do 
15 cm. Na odcinku tym rekomandowana jest całkowita wycinka powodująca obniżenie 
zwierciadła wody od 33 do 40 cm.  

Wyniki modelowania hydraulicznego wskazują, iż na odcinku od 7+000 do ujścia 
dochodzi do przelewania się wody ponad koroną wałów. Jedynym wariantem, 
po którego zastosowaniu woda Q1% pozostanie w międzywalu, jest całkowita wycinka. 

Na analizowanym odcinku, w sąsiedztwie obwałowań zlakalizowanych jest kilka 
miejscowości. W związku z powyższym wskazane jest zminimalizowanie 
prawdopodobieństwa przelania się wód przez koronę owałowań. 

Porówanie wyników modelowania hydraulicznego poszczególnych wariantów dla 
analizowanego fragmentu Dunajca przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 4. Porównanie wariantów wycinki dla Dunajca na odcinku km 11+200 do 0+000 dla 
wody Q1%. 

Wariant 
Przelanie wody przez 
koronę wału [liczba 

przekrojów] 

Liczba przekrojów 
należących do klasy 2 

Średnia redukcja rzędnej 
zwierciadła wody [m] 

W0 13 24 - 
W1 6 21 0.32 
W2 11 24 0.12 
W3_1 11 24 0.12 
W3_2 8 22 0.25 
W3_3 12 24 0.05 
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Wisłoka 

Rekomendowany wariant: brak wycinki. 

Wyniki obliczeń hydraulicznych wskazują, iż w stanie istniejącym przy przepływie wód 
o prawdopodobieństwie 1% dochodzi do przelania się wody przez koroną obwałowania 
w 7 przekrojach. Sytuacja nie uległa zmianie po przeprowadzeniu obliczeń dla 
wszystkich analizowanych wariantów. Uzyskiwane redukcje rzędnej zwierciadła wody 
były nie wystarczające i woda w dalszym ciągu spiętrzała się ponad koronę obwałowań. 
Maksymalne obniżenie rzędnej zwierciadła wody uzyskano dla W1 i wynosiło ono 
25 cm. Dla wariantu W3_3 maksymalna redukcja wyniosła natomiast 14 cm. Dodatkowo 
na odcinku ujściowym stwierdzono niewielkie wzrosty rzędnej zwierciadła wody we 
wszystkich analizowanych wariantach. 

 

San 

Rekomendowany wariant: brak wycinki. 

Wyniki symulacji hydraulicznych wskazują, iż w obecnym stanie, na całej długości cieku 
nie dochodzi do przelania wody o przepływie Q1% przez koronę obwałowań. 
W przypadku powodzi występuącej raz na 500 lat tylko na odcinku ujściowym woda 
neutrzymuje się w obszarze międzywala. 

 

4. Baza danych 

Na potrzeby projektu opracowano relacyjną geobazę plikową ESRI w wersji 10.0 
o nazwie ‘Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią dla RZGW Kraków.gdb’. 

Zgromadzone dane w geobazie zostały podzielone na odpowiednie zestawy danych 
i odpowiadające im klasy obiektów.  

Do bazy zaimportowano zestawy danych dostarczonych przez Zamawiającego 
z przedrostkiem w nazwie ‘DANE_OD_ZAMAWIAJĄCEGO_...’ oraz dane opracowane przez 
Wykonawcę (konsorcjum firm DHI i Pectore - Eco). 

W przypadku jeżeli wartości atrybutów zostały opisane parametrycznie, zamieszczono 
słowniki dla użytych wartości kodowych. 

Geobaza stworzona jest w odwzorowaniu Państwowego Układu Współrzędnych 
Geodezyjnych 1992 ( PUWG 1992 - EPSG 2180). 
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5. Podsumowanie 

Rekomendowane warianty prowadzenia prac wycinkowych w poszczególnych 
obszarach międzywalI, wskazują obszary zadrzewień i zakrzaczeń, dla których zostaną 
przeprowadzone prace polegające na zrealizowaniu wycinki we wskazany sposób i w 
określonych terminach.  

Niezmiernie istotną kwestią jest jednak odpowiednie utrzymanie stanu obecnego, wg 
którego zostały przeprowadzone prace modelowe oraz uwzględnienie dynamiki 
zmienności w pokryciu międzywali roślinnością wraz z upływem czasu, bowiem 
warunki obecne w sposób ciągły będą się zmieniać i powodować wzrost poziomu wód 
oraz zagrożenia przelaniem wody na obszary zawala. 

Powyższe dotyczy zarówno obszarów międzywali, w których obecnie wskazano 
konkretne zakresy wycinki (obszary międzywala Wisły i Dunajca) oraz obszarów 
międzywalI rzek, dla których nie stwierdzono potrzeb prowadzenia prac wycinkowych: 
Wisłoki, Dunajca i Sanu. 

Zatem w wyniku realizacji niniejszego projektu, wskazuje się jako niezbędne, 
oprócz wskazanych do prowadzenia prac wycinkowych, również: 

− monitorowanie stanu obecnego pod kątem konieczności prowadzenia prac 
utrzymaniowych, 

− w obszarach nie objętych obszarami chronionymi utrzymanie stanu 
obecnego porostu drzew i krzewów w obszarach międzywali polegające na 
utrzymaniu i przycinaniu roślinności, zwłaszcza przerzedzania wikliny,  

− w obszarach chronionych (zwłaszcza w obszarach Natura 2000), 
utrzymanie stanu obecnego porostu drzew i krzewów w obszarach 
międzywali polegające na utrzymaniu i przycinaniu roślinności nie będącej 
przedmiotem ochrony w tym obszarze, zwłaszcza przerzedzania wikliny. 
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