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1 Wprowadzenie 

Niniejszy raport jest opisem prac zrealizowanych w ramach Etapu I projektu pn. „Ustalenie 
metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce”. Celem tego etapu było 
zdefiniowanie i charakterystyka pojęcia „przepływy środowiskowe” oraz ustalenie najbardziej 
adekwatnej metody ich szacowania w Polsce, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, 
dostępność i wiarygodność danych oraz wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Komisji 
Europejskiej w tym zakresie. Na podstawie przyjętych w ramach niniejszego opracowania 
założeń przeprowadzony zostanie etap pilotaży, których zadaniem będzie osiągnięcie 
docelowych rozwiązań metodologicznych na potrzeby sformalizowania procesu szacowania 
przepływów środowiskowych.  

Działania przeprowadzone w ramach Etapu I podzielono na następujące części: 

• przegląd krajowych i zagranicznych metod szacowania przepływów środowiskowych, 

• charakterystyka naturalnych i antropogenicznych czynników kształtujących reżim 
przepływów, 

• prezentacja zagadnień dedykowanych do analizy w ramach  w ramach Etapu 
Pilotażowego (Etap II), w tym opis dwóch metodyk szacowania przepływów 
proponowanych do weryfikacji oraz zasady kalibracji tychże metodyk w warunkach 
polskich. 

2 Analiza istniejących opracowań i metodyk 
(krajowych i zagranicznych) w zakresie metod 
szacowania przepływów środowiskowych 

W rozdziale tym przeanalizowano dostępne krajowe i zagraniczne metody, aby zidentyfikować 
te, które będą przydatne do wypracowania metody, która będzie odpowiednia do stosowania w 
Polsce. Ponadto przegląd metod pozwolił na zaproponowanie takiej definicji „procesu 
szacowania przepływów środowiskowych”, by była ona spójna z wspólnotowym i krajowym 
prawem ochrony środowiska. 

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój ekohydrauliki zaowocował opracowaniem ponad 200 
metod szacowania przepływów środowiskowych (Acreman i Dunbar 2004).  Oceny wybranych 
metod dokonano biorąc pod uwagę następujące aspekty: 

1) Jakość oceny wpływu przepływów na organizmy wodne i od wód zależne. 

2) Możliwość efektywnej aplikacji wyników oceny w skali zlewni. 

3) Możliwości wykorzystania instrumentu w postępowaniu administracyjnym na potrzeby 
opracowania warunków użytkowania zlewni, raportów OOŚ i operatów 
wodnoprawnych oraz stosowania odstępstw od wartości zgeneralizowanych na poziom 
zlewni. 

Spośród tych metod wybrano do analizy metody najbardziej zaawansowane. Analizy dokonano 
w podziale na cztery kategorie (zgodnie z Acreman i Dunbar 2004; Piniewski i in. 2011): 

(1) Formuły wskaźników hydrologicznych (ang. “Look-uptables”) bazujące na prostych 
wskaźnikach hydrologicznych podanych w tablicach. 
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(2) Analizy kameralne (ang. “Desktop analysis”) opierające się na analizie istniejących 
danych, głównie danych hydrologicznych bez skupiania się na określonych gatunkach 
lub zespołach biologicznych. 

(3) Analizy funkcjonalne (holistyczne) polegające na zrozumieniu powiązań funkcyjnych 
pomiędzy hydrologią, a organizmami wodnymi systemu rzecznego. 

(4) Modele siedliskowe (oceny i symulacji siedlisk) biorące pod uwagę to, że to nie sam 
przepływ stwarza odpowiednie warunki siedliskowe dla różnych gatunków, ale raczej 
interakcja przepływu z geometrią i roślinnością koryta stwarza właściwą głębokość 
i prędkość wody potrzebną dla gatunków w różnych grupach wiekowych. 

Grupa 1. Formuły wskaźników hydrologicznych 

W ramach Grupy 1 przeanalizowano 21 metod w podziale na dwie kategorie: 

A. Metody przepływów stałych – przyjmujące jedną wartość przepływu środowiskowego 
(lub nienaruszalnego) 

B. Metody przepływów zmiennych – przyjmujące zmienną  wartość przepływu 
środowiskowego (lub nienaruszalnego) 

Metody zaliczone do tej grupy zakładają, że  warunki hydrologiczne odzwierciedlają potrzeby 
biologiczne. Podstawą ustalenia przepływów nienaruszalnych jest ich częstotliwość 
występowania, którą oddają wskaźniki hydrologiczne. Bierze się pod uwagę wskaźniki takie 
jak: przepływy średnie (średnie roczne SQ lub średnie z przepływów niskich SNQ) i wartości 
oznaczonych na krzywej sum czasów trwania przepływu. 

Wartości przepływów nienaruszalnych uzyskane na podstawie SQ i SNQ są mocno 
zróżnicowane.  

Dla przykładu, wartości uzyskane na podstawie SNQ zmieniają się od 20% (metoda stosowana 
w Nadrenii-Palatynacie i w Hesji, Niemcy) do 100% (metoda Steinbacha, stosowana w Górnej 
Austrii) SNQ.   

W kontekście zastosowania elementów tych metod w planowanym opracowaniu najbardziej 
intersujące są metoda Kostrzewy (kryterium rybacko-wędkarskie) oraz metoda Małopolska, 
które wyznaczają sezonowy przepływ nienaruszalny jako funkcję przepływów niskich 
i średnich. 

 

Grupa 2. Metody analiz kameralnych  

A. hydrauliczne 

B. ekologiczne 

C. zintegrowane 

W grupie metod kameralnych jako najbardziej użyteczne na uwagę zasługują metody HEFR 
(Hydrology Based Environmental Flow Regime) i HFSR (Habitat Flow Stressor Response). 

Metoda HEFR jest przewidziana jako metoda wspomagająca bardziej szczegółowe badania 
przepływów środowiskowych w wypadku braku danych i środków (TCEQ 2010). Bazuje ona 
na analizie wieloletnich hydrogramów przy pomocy systemu Indices of Hydrological 
Alteration (IHA) i zgodnie z rekomendacjami metod holistycznych wyróżnia ona cztery 
elementy cyklu hydrologicznego: przepływy egzystencjalne, przepływy podstawowe, pulsy 
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wyżówek i przepływ pozakorytowy. Przepływy egzystencjalne zapewniają warunki 
przetrwania ryb, a przepływ podstawowy - warunki typowe konieczne do zachowania 
zdrowego ekosystemu. Pulsy wyżówek są to krótkotrwałe wydarzenia wysokich przepływów 
zapewniające drożność ekologiczną. Dla każdego elementu jest definiowany zakres 
przepływów i ich rola ekosystemowa. Na bazie wyników stosowania tej metody powstają 
scenariusze gospodarcze, które są porównywane przy pomocy krzywych czasu trwania. 

HFSR (Habitat Flow – Stressor Response) – wersja uproszczona 

Metoda HFSR należy do grupy metod holistycznych stosowanych w RPA, jednak Hughes i in. 
(2014) zmodyfikowali ją do wersji uproszczonej, którą można zaliczyć do grupy metod 
kameralnych. Metoda ta zawiera w sobie trzy komponenty: hydrologiczny, hydrauliczny 
oraz ekologiczny. Danymi wejściowymi do komponentu hydrologicznego są ciągi przepływów 
miesięcznych (znaturalizowane oraz opcjonalnie rzeczywiste) oraz regionalne parametry 
separacji odpływu podziemnego od powierzchniowego. Efektem końcowym obliczeń w tym 
komponencie jest wskaźnik zmienności hydrologicznej HVAR (hydrological variability). 
Danymi wejściowymi do komponentu hydraulicznego są: powierzchnia zlewni, strefa 
geomorfologiczna, strefa powodziowa oraz gradient podłużny doliny. Na ich podstawie 
wyznaczany jest szereg parametrów hydraulicznych. Siedliska są klasyfikowane do jednego 
z siedmiu wyróżnionych typów w zależności od średniej prędkości przepływu w przekroju oraz 
średniej głębokości. Następnie wyznaczane są częstotliwości występowania określonych typów 
siedlisk w funkcji przepływu. Niestety nie przeprowadzono badań porównujących wyniki 
metody HFSR z bardziej dokładnymi metodami oceny przepływów środowiskowych (np. 
siedliskowymi), co ma o tyle duże znaczenie, że rozdzielczość (a co za tym idzie jakość) danych 
hydraulicznych i biologicznych stanowiących bazę obliczeń jest bardzo niska. 

Metoda SWMI, stosowana w USA w stanie Massachusetts,  opiera się na bazie statystycznej 
analizy wieloletnich danych monitoringowych ryb z terytorium całego stanu  i wielokrotnych 
warsztatów eksperckich z udziałem przedstawicieli szerokiego grona interesariuszy. Jej celem 
jest determinacja parametrów fizycznych zlewni mających największy wpływ na występowanie 
gatunków reofilnych. Udokumentowano, że  redukcja średniego przepływu sierpnia koreluje z 
ubytkiem ryb reofilnych. Na tej bazie stworzono klasy ochronne i dopuszczalne w nich poziomy 
poboru wody. Na specjalną uwagę zasługuje zastosowany model symulacji hydrogramów w 
zlewniach niekontrolowanych (Safe Yield Estimator) 

Grupa 2. Metody analiz funkcjonalnych (holistycznych) 

W tej grupie omówiono następujące metody: 

1) Metoda Building Block, 

2) Benchmarking Methodology, 

3) Metoda Ecological Limits Of Hydrological Alteration ELOHA. 

Wszystkie te metody opierają się na danych wejściowych zebranych w trakcie warsztatów 
eksperckich. Najbardziej przydatna dla stworzenia metody wyznaczania przepływów 
biologicznych w Polsce wydaje się Benchmarking Methodology. Opiera się ona częściowo na 
metodzie Building Block. Jej głównym elementem jest określenie podstawowych wskaźników 
hydrologicznych mających znaczenie ekologiczne i ustalenie ekologicznych konsekwencji 
różnych poziomów tych indykatorów. Odbywa się to przez porównanie indykatora na odcinku 
referencyjnym ze zbiorem odcinków odniesienia o różnym poziomie alteracji 
antropogenicznej. Odcinki odniesienia są wybrane tak, aby reprezentowały cały zakres 
zmienności. Ocena skutków ekologicznych i ich powiązania z przepływem odbywa się przy 
pomocy grupy eksperckiej.  
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Odchylenie statusu ekologicznego od warunków ocenia się w pięciostopniowej skali. Zaletą tej 
metody jest, iż bierze pod uwagę aspekty geomorfologiczne (Brizga i in 2002). Ograniczeniem 
jest poleganie na grupie eksperckiej i jakościowa raczej niż ilościowa ocena responsu 
ekologicznego. 

Grupa 3. Metody oceny i symulacji siedlisk 

Metody tej grupy opisują związki pomiędzy fauną i florą oraz środowiskiem abiotycznym i 
pozwalają na ilościową ocenę zmian dostępności siedlisk oraz określenie warunków 
korzystnych dla organizmów wodnych (Parasiewicz i Dunbar 2001). 

W grupie tej wyróżniono następujące podgrupy: 

• W skali meso: MesoHABSIM, Norweska Metoda Badania Siedlisk, Mesohabitat 
Evaluation Model, MesoCASiMiR. 

• W skali mikro: Physical Habitat Simulation Model PHABSIM, River Signature, 
ESTMHAB, CASiMiR. 

W grupie modeli siedliskowych na uwagę zasługuje metoda  MesoHABSIM - Mesohabitat 
Simulation system. Jest to metoda, która powstała z myślą o potrzebach Ramowej Dyrektywy 
Wodnej i która umożliwia prowadzenie badań i prognozowanie w odniesieniu do systemów 
rzecznych w skali zlewni. Opiera się ona na danych o rozdzielczości odzwierciedlającej reakcje 
zwierząt na zmiany w środowisku zewnętrznym i ich efektywnej ekstrapolacji do skali 
umożliwiającej planowanie i zarządzanie. Metoda ta posługuje się skalą mezo, w której opisuje 
się powierzchnię siedliska użytkowaną przez zwierzęta na przestrzeni całego dnia (tzw. 
mezohabitaty) (Aadland 1993, Lobb i Orth 1991). Mezohabitaty są określane przez jednostki 
hydromorfologiczne (Hydromorphological units - HMUs), takie jak plosa czy bystrza, ich 
geomorfologię i hydraulikę. Siedliska są kartowane przy różnych warunkach przepływu na 
wybranych, reprezentatywnych odcinkach. W każdym siedlisku odbywają się też pomiary 
hydrauliczne, które eliminują subiektywność szacowań jednostki hydromorfologicznej. Oceny 
liczebności ryb w losowo wybranych siedliskach prowadzane za pomocą elekropołowów lub 
obserwacji podwodnych, zaś bezkręgowców – metodą poboru próbek dna. Równolegle 
prowadzona jest dokładna charakterystyka jednostek. Zebrane dane służą opracowaniu modeli 
matematycznych, które selekcjonują mezohabitaty preferencyjne, czyli częściej użytkowane 
przez ryby lub inne organizmy. Ważnym elementem metody jest wysoka jakość modelu 
biologicznego, który opiera się na zaawansowanej statystyce lub na danych zaczerpniętych z 
literatury światowej. MesoHABSIM jest przystosowany do prognozy siedlisk całych zespołów 
zwierzęcych, a także do analizy zmienności w czasie, determinacji dopuszczalnych czasów 
trwania deficytów siedliskowych. Model powstał na bazie GIS, dlatego charakteryzuje się dużą 
elastycznością w symulacji zmian morfologicznych, pozwalając na ustalenie warunków 
referencyjnych i analizę potencjalnych działań kompensujących braki wody w rzece. 
Ostatecznym elementem metodologii są indeksy i narzędzia pozwalające na wdrożenie 
rezultatów w działaniach operacyjnych, jak i porównywania scenariuszy planistycznych. 

Analizę metod przeprowadzono pod kątem spełniania wymagań koniecznych do stworzenia 
praktycznego systemu oceny przepływów środowiskowych w kontekście Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 1. Podsumowanie przydatności wybranych metodyk do celu ustalenia przepływów 
środowiskowych w pięciopunktowej skali (od 1-nie bierze pod uwagę, do 5- bardzo dobrze) 
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Formuły wskaźników hydrologicznych 

Metody przepływów stałych 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 15 

Metody przepływów zmiennych 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 17 

Metody kameralne 

IHA 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 16 

HEFR 1 2 3 3 2 3 3 4 3 3 27 

Metoda globalna Smakhtina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

WPM 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 14 

r-2 cross 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 17 

LIFE 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 16 

SWMI 3 3 1 2 1 2 5 4 3 3 27 

HFSR – wersja uproszczona 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 23 

Metody holistyczne 

ELOHA 5 3 3 4 3 3 1 4 3 1 30 

Building Block Methodology 5 3 3 4 3 3 1 4 3 1 30 

Benchmarking Methodology 5 3 3 4 3 4 3 4 3 2 34 

Metody siedliskowe 

MesoHABSIM 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

CASIMIR 1 4 3 3 3 3 3 2 5 5 32 

River Signature 1 4 3 3 3 3 3 3 5 5 33 

MEM 1 4 3 3 4 3 3 3 5 5 34 

PHABSIM 1 3 3 3 3 3 3 2 5 5 31 

Norwegian Habitat Model 1 4 3 3 4 3 3 3 5 5 34 

RHYHABSIM 1 3 3 3 3 3 3 2 5 5 31 

ESTIMHAB 1 3 4 3 3 3 3 5 5 5 35 

Formuły wskaźników hydrologicznych wykazują najsłabsze podstawy ekologiczne i są 
nastawione raczej na zapewnienie przetrwania organizmów niż utrzymania zdrowych 
populacji. Niektóre zakładają bezpodstawnie, że pozostawienie 10 % przepływu w rzece 
zapewni takie przetrwanie. Metody takie jak wielokryterialna metoda Kostrzewy i małopolska 
wyróżniają się wzięciem pod uwagę sezonowej zmienności potrzeb ekologicznych. Są to 
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metody tanie i łatwe do zastosowania w postępowaniu administracyjnym. Mimo to brak 
solidnej dokumentacji, że wybrana wielkość przepływów skutkuje w ochronie populacji.  

Z podobnym mankamentem borykają się metody analizy kameralnej, hydrologiczne 
i hydrauliczne. Ich głównym założeniem jest brak wpływu morfologii rzeki na jakość siedliska 
rzecznego. Dlatego też ich zastosowanie jest ograniczone do cieków referencyjnych i mało 
zmienionych. Metody ekologiczne ograniczają się tylko do dwóch elementów ekosystemu: 
makrobezkręgowców i ryb. Metoda SWMI opiera się o chyba najlepszy na świecie system 
szacowania przepływów na odcinkach niekontrolowanych. Metoda HEFR świetnie 
wykorzystuje główne wątki metod holistycznych, jak ELOHA i metody IHA, oferując 
ilościowe kryteria. Podobnie metoda uproszczona HFSR, która jest jedyną biorącą pod uwagę 
elementy morfologiczne rzeki. Jednakże jakość danych biologicznych i morfologicznych jest 
stosunkowo niska i podatna na manipulacje.  

Największym walorem metod holistycznych jest to, że biorą pod uwagę wiele elementów 
ekosystemów rzecznych dbając o ich potrzeby. Jednakże dzieje się to kosztem jakości danych 
wejściowych i łatwości zastosowania. Tworzą one jednakże bardzo dobry system ramowy, 
który może być uzupełniony danymi pochodzącymi z bardziej szczegółowej analizy. 

Wybór metod do rozważenia w projekcie pilotowym 

Jak wynika z tego zestawienia najbardziej jakościowo obiecujące są metody siedliskowe 
i metody holistyczne. Obie grupy wymagają nakładów przy zbiorze danych albo w formie 
danych empirycznych bądź danych eksperckich. Najwyższą punktację wśród metod 
siedliskowych otrzymała metoda MesoHABSIM, a wśród metod holistycznych Benchmarking 
Methodology. Spośród metod kameralnych (czyli wymagających niewielkich nakładów) 
najbardziej przydatne są elementy metod HEFR i SWMI. Metoda HEFR ma tę zaletę, iż zawiera 
komponenty kompatybilne z metodą ELOHA oraz MesoHABSIM, natomiast SWMI oferuje 
świetny system oceny przepływów na odcinkach niekontrolowancych. Spośród metod 
wskaźników hydrologicznych najbardziej użyteczną do zastosowania w tym kontekście wydaje 
się być metoda  małopolska, choć gwoli referencji kryterium rybacko-wędkarskie metody 
Kostrzewy powinno być też przetestowane w ramach pilotażu. 

3 Zdefiniowanie zagadnienia "przepływu 
środowiskowego" 

W ramach niniejszego projektu przyjęto następującą definicję: „Proces szacowania 
przepływów środowiskowych - rozumie się przez to proces obejmujący: 

• określenie ekologicznych wskaźników realizacji celów środowiskowych dla siedlisk i 
gatunków od wód zależnych; 

• określenie metody przeliczalności wskaźników na wartości przepływów; 

• określenie w kontekście presji antropogenicznych wartości przepływów 
gwarantujących realizację celów środowiskowych, których niedochowanie możliwe 
jest jedynie w przypadku spełnienia przesłanek derogacji przewidzianych w 
przepisach prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności: 

o art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej; 

o art. 6.4 Dyrektywy Siedliskowej; 
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o innych wspólnotowych i krajowych przepisach o ochronie przyrody (przepisy 
o ochronie gatunkowej/przepisy z zakresu krajowych obszarowych form 
ochrony przyrody).” 

Z perspektywy prawnej kluczową kwestią w związku ze stosowaniem powyższej definicji jest 
wypracowanie metodyki uwzględniania wartości przepływów gwarantujących realizację celów 
środowiskowych w postępowaniach w sprawie: 

• opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz zlewni; 

• decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

• pozwolenia wodnoprawnego na wykonywania urządzeń wodnych oraz na szczególne 
korzystanie z wód; 

• decyzji zatwierdzającej instrukcję gospodarowania wodą. 

Co istotne dla efektywności proponowanej definicji we wszystkich ze wskazanych powyżej 
procedur zastosowanie znajduje art. 4.7. RDW oraz art. 6.4. Dyrektywy Siedliskowej (przy 
uwzględnieniu poziomu wiedzy na temat presji i stanu środowiska). W efekcie w toku 
stosownych postępowań analizowane będą następujące okoliczności: 

• czy w stosunku do presji zagrażającej celowi środowiskowemu brak jest 
alternatywnych działań? 

• czy za realizacją danej presji zagrażającej celowi środowiskowemu przemawia 
nadrzędny interes społeczno-gospodarczy? 

• czy w przypadku spełnienia obu powyższych przesłanek zapewniono wszelkie 
działania minimalizujące i kompensujące oddziaływanie danej presji? 

4 Charakterystyka elementów kształtujących reżim 
hydrologiczny oraz ich wpływu na ekosystemy 
wodne i od wód zależne występujące w Polsce 

W rozdziale tym opisano naturalne i antropologiczne czynniki warunkujące reżim 
hydrologiczny. Opisano rozwój dolin rzecznych od czasów 6800 r. p.n.e. do  czasów, kiedy 
kształt dolin rzecznych zaczął zależeć od działalności człowieka. 

Omówiono czynniki naturalne takie jak uwarunkowania klimatyczne, hydrologiczne, 
morfologiczne i geologiczne. 

Omówiono rolę równowagi hydrodynamicznej jako podstawowego warunku dla zachowania 
retencyjnych funkcji zlewni. Uwzględniono zarówno warunki niezaburzone, jak i zaburzone. 
Opisano proces przekształcania się typowego naturalnego dna rzeki w kierunku dna płaskiego 
oraz zjawiska towarzyszące temu procesowi, które prowadzą do degradacji form i zaniku 
siedlisk typowych dla cieków. 

Omawiając antropologiczne czynniki kształtujące reżim hydrologiczny zwrócono uwagę na 
eksploatację aluwiów rzecznych, prowadzenie prac w korytach cieków naturalnych, kanałach i 
rowach, budowle piętrzące i retencjonujące wody powierzchniowe, budowę suchych 
zbiorników i polderów, ograniczanie terenów naturalnie okresowo zalewanych, wprowadzanie 
ścieków do wód lub do urządzeń wodnych oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
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pobór wód powierzchniowych, podziemnych oraz przerzut wody i zrzut wód kopalnianych, a 
także eksploatację systemów melioracyjnych. Ocenę istotności i opis charakteru wpływu tych 
elementów oraz skutki hydromorfologiczne i zmiany siedliskowe ujęto w formie tabelarycznej. 

W rozdziale tym omówiono również typologię wód powierzchniowych i Jednolite Części Wód 
Powierzchniowych. Typologia jest systemem klasyfikacji wód powierzchniowych, celem jest 
podział w grupy o podobnej charakterystyce. Informacje opisane we wcześniejszych 
rozdziałach są przykładowymi danymi, jakie brano pod uwagę i wykorzystywano do 
identyfikacji i wyznaczania typów oraz jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). 

5 Analiza wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 
oraz Wspólnej Strategii Wdrażania pod kątem 
możliwości, celowości i miejsca wykorzystania 
przepływów środowiskowych 

Analiza Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz projektu wytycznych Komisji Europejskiej pozwala 
na wyróżnienie następujących obszarów tematycznych związanych z procesem szacowania 
przepływów środowiskowych:  

1. Charakterystyka powiązań reżimu hydrologicznego ze stanem ilościowym 
i ekologicznym oraz powiązań wyznaczania wartości przepływu z systemem 
monitoringu stanu ilościowego i ekologicznego; 

2. Charakterystyka presji hydrologicznych; 

3. Określenie wskaźników środowiskowych; 

4. Określenie metodyki przeliczalności przepływów w kontekście standardów 
środowiskowych; 

5. Udział społeczny oraz interesariuszy w procesie szacowania przepływów; 

6. Monitoring efektywności przepływów. 

 

Ad. 1. W ramach danego zagadnienia charakteryzuje się powiązania: 

a) Charakterystyka powiązań reżimu hydrologicznego ze stanem ilościowym 
i ekologicznym 

• reżimu hydrologicznego ze stanem ilościowym i ekologicznym  

• rzek (wód przejściowych i wód przymorza) 

• właściwym stanem ochrony siedlisk i gatunków w ramach obszarów chronionych 
b) wyznaczania wartości przepływu z systemem monitoringu stanu ilościowego 

i ekologicznego 

• monitoring diagnostyczny stanu elementów biologicznych 

• monitoring przepływu 
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• monitoring siedlisk i gatunków zależnych od wód 

Ad. 2. Charakterystyka presji hydrologicznych 

Charakterystyka presji hydrologicznych dokonana została w rozdziale 4. 

Parametryzacja oddziaływań presji hydrologicznych względem biologicznych 
i hydromorfologicznych elementów stanu wód opracowana została w ramach projektu Ocena 
wsteczna stanu jednolitych części wód na potrzeby indywidualnej analizy zgodności z Ramową 
Dyrektywą Wodną projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, Warszawa 2014 

Ad. 3. Określenie wskaźników środowiskowych 

W odniesieniu do elementów parasolowych dokonano identyfikacji wartości progowych 
wymagań wodnych ekosystemów niepowodujących niekorzystnych zmian w ich stanie. 

Ad. 4. Określenie metodyki przeliczalności w kontekście wskaźników środowiskowych 

Do etapu pilotażowanego dedykowano kalibrację dwóch kategorii metodyk: 

• Metodykę hydrologiczną (analizy kameralne) – dla naturalnych części wód; 

• Metodykę siedliskową – dla zmienionych, silnie zmienionych i sztucznych części wód. 

Ad. 5. Udział społeczny oraz zainteresowanych stron 

Stosowanie art. 4.7 RDW oraz art. 6.4. Dyrektywy Siedliskowej w ramach procesu ustalania 
wartości przepływów środowiskowych wiąże się z koniecznością stosowania metod ważenia 
interesów prawnych w kontekście: 

• ograniczeń w możliwościach korzystania z wód (ograniczenia w poborze, energetyka); 

• ograniczeń w możliwościach korzystania z nieruchomości (np. z uwagi na konieczne 
zalewy); 

• wpływu niezbędnych przepływów na efektywność ochrony przeciwpowodziowej 
(powiązanie z mapami zagrożenia powodziowego opracowanymi w ramach ISOK oraz 
aktualizowanymi w ramach Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym); 

• wyceny usług ekosystemowych (powiązanie z opracowaniem zamówionym przez 
Ministerstwo Środowiska: Ekspertyza - mapowanie i ocena ekosystemów i ich usług w 
Polsce, 2014-2015). 

Ad. 6. Monitoring efektywności przepływów 

W ramach etapu pilotaży nastąpi określenie wskazań do systemu monitoringu JCWP 
dotkniętych presjami hydrologicznymi, w tym w zakresie: 

• wyboru obszarów monitoringu;  

• określenia kluczowych wskaźników hydrologicznych; 

• częstotliwości monitoringu; 

• zaplecza technicznego;  

• określenia systemu monitoringu efektywności przepływów środowiskowych. 



Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce 
Etap I – Streszczenie 

 

  |   | listopad 2014 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

J:\238000\238878-00 KZGW ECOLOGICAL FLOWS\4 INTERNAL\4-04 REPORTS&SPECS\4-04-6 ETAP I\PS-00R-003-01 METODA SZACOW ETAP I - STRESZCZENIE VER 2PP.DOCX 

Strona 10
 

6 Znaczenie przepływów środowiskowych 
w kontekście społecznym, ekonomicznym 
i ekologicznym 

Ramowa Dyrektyw Wodna narzuca udział społeczeństwa w zarządzaniu gospodarką wodną i 
wprowadza konieczność przeprowadzenia analizy ekonomicznej korzystania z wód. 
Następstwem oddziaływań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi mogą być 
daleko idące zmiany w charakterystykach fizycznych, chemicznych i biologicznych 
prowadzące do degradacji ekosystemów wodnych, a tym samym pogorszenia stanu wód. 
Zrównoważone korzystanie z wód oznacza, zatem nie pogorszenie stanu wód z zachowaniem 
przepływu środowiskowego i zaspokojeniem potrzeb społeczno-gospodarczych. 

W ramach analiz ekonomicznych, w miarę potrzeby uwzględnia się: oszacowania dotyczące 
wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi; ocenę inwestycji związanych z 
gospodarką wodną, z uwzględnieniem prognozy rozwoju tych inwestycji. 

Warunki i ograniczenia korzystania z wód wynikające z decyzji administracyjnych i 
dokumentów planistycznych obejmują obszary: 

• ujęć wód powierzchniowych i podziemnych; 

• ochronnych zbiorników wód śródlądowych; 

• poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

• jcwp przeznaczone do celów rekreacyjnych; 

• podatne na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych; 

• wrażliwe na eutrofizację;  

• ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. 

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów wodnych jest w dużej mierze uzależnione od różnego 
rodzaju przepływów (niskie, wysokie przepływy, pulsy przepływów, etc.), które zmieniają się 
w skali godzin, dni, pory roku, lata i dłuższej. Przepływy mają wpływ na ekosystemy rzeczne 
jako czynnik kreujący siedliska, w których organizmy mogą się żywić, rosnąć rozmnażać, czy 
ukrywać przed niebezpieczeństwem. Warunki typowe występują przy tzw. przepływach 
podstawowych pozwalających na adaptacje organizmów do specyficznych cech przestrzennych 
czy funkcjonalnych siedliska. Zjawiska ekstremalne, takie jak powodzie i susze spełniają rolę 
regulatora cech środowiska i zmieniają strukturę populacji przez selektywną eliminację 
gatunków czy stadiów rozwojowych. Częstotliwość występowania różnych przepływów jest 
elementem rozróżniającym te dwie grupy tzn. zjawiska rzadkie tworzą warunki ekstremalne, 
do których populacje organizmów wodnych nie są przystosowane, a zjawiska występujące 
często kształtują siedliska bytowe. 
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7 Hydrologiczne i ekologiczne aspekty wyboru 
najkorzystniejszej do zastosowania w Polsce metody 
szacowania przepływów środowiskowych 

Aspekty hydrologiczne 

Najdokładniejszą metodą opracowania danych hydrologicznych są metody oparte na pomiarze 
na odpowiednio rozlokowanych stacjach pomiarowych. Gromadzenie i obróbka danych należą 
do zadań Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej. Do wykonywania 
prawidłowych analiz kluczowe jest gromadzeni długich ciągów danych. W ostatnich 25 latach 
nastąpiła znaczna redukcja posterunków wodowskazowych z około 1700 do około 600 i choć 
obecnie instalowane są nowe posterunki wodowskazowe upłynie wiele lat zanim ciągi danych 
z tych posterunków będą mogły stanowić podstawą do obliczeń. 

Dane o stanach i przepływach gromadzone są również na obiektach piętrzących wodę, tam 
gdzie wymaga tego instrukcja gospodarowania wodą. 

Przepływy charakterystyczne można klasyfikować według wielu różnych kryteriów: ze 
względu na potrzeby hydrotechniczne, morfologię i ukształtowanie koryta rzecznego, potrzeby 
rybactwa śródlądowego itp. Wyróżniamy: przepływy  główne (średnie roczne, minimalne, 
zwyczajne, przepływy średnie z wielolecia), przepływy prawdopodobne, przepływy o 
określonym czasie trwania) ora tzw. przepływy konwencjonalne stosowane w gospodarowaniu 
zasobami wodnymi w tym Qn – przepływ nienaruszalny (biologiczny). 

W przypadku posiadania niekompletnych informacji (danych) lub ich całkowitym braku, 
przepływy charakterystyczne w rozpatrywanym przekroju można obliczać na podstawie 
odpowiednich wartości przepływów określonych dla innych przekrojów na tej samej rzece lub 
zamykających zlewnię o analogicznym reżimie hydrologicznym. Metody zaliczane do tej grupy 
noszą nazwę metod analogii hydrologicznej.   

W ostatnich latach wiele rzek Polskich zostało morfologicznie zmodyfikowanych, co ma 
zasadniczy wpływ na jakość i ilość użytecznych siedlisk. Dlatego też ten aspekt musi być 
wzięty pod uwagę przy ustalaniu metody determinacji przepływów środowiskowych. 

Aspekty ekologiczne 

Ryby, poza nielicznymi przypadkami bezrybnych wód, występują we wszystkich ciekach 
i zbiornikach. Bardzo ważną cechą tej grupy biologicznej jest długowieczność, bowiem długość 
życia poszczególnych gatunków wynosi od trzech do nawet kilkudziesięciu lat. W związku 
z tym w strukturze populacji (gatunkowej, wiekowej) zapisują się zmiany dokonujące się 
w środowisku w okresie wieloletnim. 

Skład gatunkowy zespołu ryb i kondycja populacji poszczególnych gatunków, odzwierciedla 
decydujący o ich bytowaniu i kondycji stan wskaźników siedliskowych. Jeśli zatem jest 
właściwy dla elementu biologicznego ryby, gwarantuje spełnienie standardów siedliskowych 
dla pozostałych biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód w rozumieniu 
RDW. 

Ryby zasiedlające wody rzek Polski można podzielić na kilka grup o odmiennych preferencjach 
siedliskowych. Podstawowymi parametrami różnicującymi siedliska odpowiednie dla 
poszczególnych grup gatunków są: prędkość nurtu, temperatura wody i warunki tlenowe oraz 
rodzaj i granulacja substratu dennego. Pozwala to na wydzielenie ekologicznych grup 
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gatunków, o zbliżonych preferencjach względem wymienionych czynników środowiskowych. 
Na podstawie wymagań siedliskowych wyróżniono 7 grup gatunków ichtiofauny. Wyróżnione 
grupy ekologiczne gatunków ryb zostaną wykorzystane w celu ustalenia zespołów ryb, dla 
których określone będą wskaźniki użyteczności siedlisk. Umożliwi to także określenie 
właściwych wielkości przepływu, poniżej których dostępność siedlisk ogranicza realizację 
pełnego cyklu życiowego ryb. Wyznaczone na tej podstawie wielkości przepływów 
środowiskowych pozwalać będą na utrzymanie pełnych populacji gatunków kluczowych dla 
grupy ekologicznej oraz mniej licznie występujących gatunków wskaźnikowych dla dobrego 
stanu ekologicznego danego typu wód. 

Planowane analizy wymagały również zaproponowania agregacji of 25 typów abiotycznych 
rzek. Typy abiotyczne rzek wyznaczone zostały na podstawie wielu charakterystyk rzek.  

• Ze względu na wskaźnik stopnia redukcji maksymalnych przepływów można wydzielić 
5 regionów cechujących się odmienną hydrodynamiką wód rzecznych np. górski, 
wyżynny. 

• Ze względu na stopień zróżnicowania struktury dna. 

• Ze względu na stopień rozwoju doliny i charakter procesów korytowych  

Uwzględniając powyższe oraz podział fizycznogeograficzny Polski wydzielono 9 typów rzeki 
różnicując je pod względem wielkości, dynamiki przepływów, charakteru podłoża. 

Typom abiotycznym rzek odpowiadają grupy ekologiczne ryb. Na tej podstawie można 
wyróżnić 10 zbiorczych typów ichtiologicznych potoków i rzek, zasiedlanych przez określone 
grupy ekologiczne ichtiofauny. Z tych tylko pięć typów występuje w dużych ilościach na 
terenie Polski tzn: obejmuje ponad 150 JCWP. Są to: 

• Potoki i małe rzeki wyżynne żwirowo-kamieniste  

• Potoki wyżynne piaszczyste 

• Potoki i rzeki nizinne żwirowe 

• Potoki i rzeki nizinne piaszczyste, lessowe i gliniaste 

• Potoki i rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych, w dolinie 
wielkiej rzeki nizinnej lub łączące jeziora. 

W dolinach potoków i rzek występuje szereg chronionych siedlisk przyrodniczych. Są one 
siedliskiem wielu chronionych gatunków roślin oraz kręgowców i bezkręgowców. Siedliska te 
są szczególnie ważne jako miejsce lęgów zgrupowań ptaków, obejmujących szereg gatunków 
rzadkich lub zagrożonych wyginięciem. Z uwagi na to zgrupowania ptaków włączono do 
opracowania jako „parasol” dla tych siedlisk. 

Naturalnym kryterium agregacji omówionych wyżej siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
zgrupowań ptaków jest ich lokalizacja w obrębie dolin cieków wodnych, determinująca formę 
i częstotliwość oddziaływania wód na poszczególne siedliska. Drugim naturalnym kryterium 
agregacji siedlisk jest typ zmienności przepływów rocznych w cieku, z którym są związane. 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, zależne od wód siedliska przyrodnicze i siedliska 
zgrupowań ptaków można zagregować do następujących pięciu grup: 

1) Siedliska korytowe cieków nizinnych; 

2) Siedliska korytowe cieków podgórskich i górskich. 
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3) Siedliska terenów zalewowych cieków nizinnych; 

4) Siedliska terenów zalewowych cieków podgórskich i górskich. 

5) Siedliska obszarów źródliskowych. Wymagają one całorocznego podtopienia i są 
niezwykle wrażliwe na ubytek wód, np. w efekcie nadmiernego poboru lub melioracji 
odwadniającej. 

W kontekście niniejszego opracowania kluczowe było określenie wskaźników właściwego 
stanu ochrony siedlisk 

Najbardziej bezpośrednim wskaźnikiem stanu ochrony siedlisk ryb jest relatywna powierzchnia 
użytecznych siedlisk (PUS). Jest to proporcjonalna powierzchnia lustra wody, poniżej której 
występują warunki hydromorfologiczne (np. prędkości czy głębokości wody) preferowane 
przez organizmy wodne. Powierzchnia ta jest zależna także od przepływu. Innym ważnym 
elementem oceny właściwego stanu ochrony siedlisk jest determinacja czy procentowy rozkład 
różnego typu siedlisk odpowiada naturalnemu składowi zespołów ryb. 

Najważniejsze wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk związanych w wodami: 

• przebieg stanów i przepływów wód w rzece w ciągu roku; 

• częstotliwość pojawiania się wezbrań w skali wieloletniej; 

• terminy pojawiania się wezbrań w ciągu roku; 

• częstotliwość wezbrań w ciągu roku; 

• intensywność zalewów; 

• dynamika wezbrań; 

• dodatkowym wskaźnikiem, istotnym w przypadku niektórych siedlisk, jest przebieg 
zasilania wodami gruntowymi. 

Charakter opracowania wymaga zaproponowania metodyki wyboru reprezentatywnych JCWP 
w kontekście przeniesienia wartości przepływów środowiskowych na poziom zlewni. Podstawą 
identyfikacji reprezentatywnych JCWP na potrzeby oceny przepływów środowiskowych jest 
opracowanie jednorodnego wzorca oceny na basie model GIS. Priorytetem jest ustalenie 
procedury wydzielenia jednostek przyrodniczych różnej rangi i wskazanie zespołu cech i 
parametrów: fizycznych, chemicznych biologicznych będących podstawą typologii i 
modelowania na poziomie zlewni. Zaproponowano metodologię powstałą w ramach projektu 
REFORM. 

8 Wybrane metodyki szacowania przepływów oraz 
zagadnienia dedykowane do przeanalizowania w 
ramach Etapu Pilotażowego (Etap II). 

W ramach Etapu I dokonano agregacji: 

• typów abiotycznych rzek;  

• gatunków ryb wyznaczonych jako grupa parasolowa;  

• siedlisk przyrodniczych zależnych od wód.  
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w celu zawężenia spektrum wskaźników hydroekologicznych charakteryzujących się 
zasadniczo: 

• zróżnicowanym charakterem w rozumieniu hydrologicznym; 

• zróżnicowaną mierzalnością; 

• zróżnicowanym charakterem czasowym (aspekt sezonowy; aspekt czasu trwania). 

Zagregowane wskaźniki hydroekologiczne (wskaźniki zachowania w należytym stanie ochrony 
siedlisk) mają stanowić podstawę do kalibracji metodyk wyznaczania limitów stresowych 
siedlisk w warunkach polskich.  

I.  Do etapu pilotażowanego dedykowano kalibrację dwóch kategorii metodyk:  

• metodykę hydrologiczną (analizy kameralne) - dla naturalnych części wód; 

• metodykę siedliskową – dla morfologicznie zmienionych, silnie zmienionych i 
sztucznych  części wód. 

Jako najbardziej obiecującą metodę kameralną - hydrologiczną wskazano metodę HEFR, 
ponieważ zawiera ona elementy rekomendowane przez metody holistyczne takie jak ELOHA i 
jest ich ilościową syntezą. Rezultatem będą sezonowe wartości przepływów egzystencjalnych, 
podstawowych, pulsów przepływów wysokich i pozakorytowych, razem z podaniem ich 
częstotliwości i czasów trwania. W celach porównawczych obliczone zostaną także wartości 
przepływów nienaruszalnych zgodnie z metodą Małopolską i wielokryterialną Kostrzewy. 
Ograniczeniem metod kameralnych jest ustalenie wartości granicznych proponowanych 
przepływów, tak aby odzwierciedlały one zmienność warunków siedliskowych. Aby lepiej te 
wartości określić proponujemy aby w ramach projektu pilotażowego dokonać ich kalibracji 
przy pomocy modelu siedliskowego. W tym celu najlepiej będzie użyć modelu MesoHABSIM, 
ze względu na to, że jest on najbardziej efektywny w zastosowaniu do określenia wymagań 
siedliskowych zespołów ryb.   

Model siedliskowy MesoHABSIM pozwoli także na stworzenie metodyki dla JCWP 
niekontrolowanych, zmienionych, silnie zmienionych i sztucznych przy pomocy symulacji 
komputerowej. Ponieważ model ten bazuje na środowisku GIS, pozwala on na w stosunkowo 
łatwą symulację zmian morfologicznych. Podobnie, można będzie wprowadzić do modelu 
symulowane hydrogramy aby ocenić jego wrażliwość na niedokładności spowodowane 
modelowaniem przepływów.  Różnice mogą być wykazane przy pomocy kryteriów podobnych 
do tych użytych w metodzie Benchmarking Methodology.  

II.  Wskazane metodyki powinny zostać skalibrowanego zgodnie z następującymi 
założeniami: 

• wybór zlewni pilotażowych powinien zostać dokonany w grupie zlewni 
kontrolowanych (kalibracja metody w zlewni kontrolowanej da większe 
prawdopodobieństwo opracowania metody dla zlewni niekontrolowanych o jak 
najmniejszym stopniu ryzyka błędu); wybór powinien zostać dokonany w 
uzgodnieniu z właściwymi miejscowo RZGW mając na uwadze wielkość zlewni 
oraz dostępność danych; 

• w ramach zlewni pilotażowej zostaną jako reprezentatywne wskazane naturalne 
części wód z pięciu (lub siedmiu) najczęściej występujących typów 
ichtiologicznych (w wyniku kalibracji metody względem naturalnej części wód 
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skalibrowana zostanie kameralnie metodyka siedliskowa dla zmienionych i silnie 
zmienionych części wód); 

• dane wodowskazowe powinny być przenoszone na odcinek reprezentatywny na 
podstawie transformacji zlewni (przepływ jednostkowy); 

• krzywa stresu dla siedliska jest krzywą dla JCWP (ponieważ używamy przepływu 
jednostkowego);  

• kalibracja do warunków polskich metody hydrologicznej powinna nastąpić w 
drodze terenowych analiz siedliskowych;  

• odrębny reżim przepływów środowiskowych odnoszony jest do siedlisk i gatunków 
korytowych (przepływy egzystencjalne – minimalne) oraz dla siedlisk i gatunków 
na terenach zalewowych (przepływy większe od średniego); 

• hydrogramy przeniesione na reprezentatywną naturalną JCWP zlokalizowaną 
poniżej JCWP dotkniętych presjami hydrologicznymi uwzględniają z założenia 
wskazane presje;  

• kwestia dostępności danych jest silnie powiązana z analizami dotyczącymi wyboru 
metody szacowania przepływów środowiskowych i zagadnienie dostępności 
danych będzie miało wpływ na ostateczny wybór metody i będzie szczegółowo 
analizowane w trakcie Etapu II; 

• w przypadku JCWP objętych derogacją z art. 4.7. RDW proces szacowania 
przepływu powinien uwzględniać przyczynę, z uwagi na którą ustanowiona została 
derogacja (inny reżim dotyczył będzie JCWP, dla których derogacja została 
ustanowiona z uwagi na przedsięwzięcie wpływające na wartość przepływu 
realizujące nadrzędny interes społeczno gospodarczy); 

III.  W wyniku etapu pilotażowego Zamawiający otrzyma m.in.: 

• docelową metodykę wyboru reprezentatywnych JCWP na potrzeby określania 
wartości przepływów środowiskowych; 

• propozycję metodyki generalizacji wartości przepływów na poziom zlewni; 

• skalibrowaną metodykę hydrologiczną dla naturalnych części wód oraz metodykę 
siedliskową dla zmienionych i silnie zmienionych części wód; 

• wzory opracowywania hydrogramów limitów stresowych w skali miesięcznej (dla 
zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych);  

• metodykę powiązania hydrogramów limitów stresowych z: a) procesem 
opracowywania bilansów wodnogospodarczych na potrzeby warunków korzystania 
z wód zlewni (zob. roz. 7.1.5); b) procedurami administracyjnymi zmierzającymi 
do wydania zgody na podjęcie zamierzeń mogących oddziaływać na przepływy 
środowiskowe; Wykonawca decydując o szczegółowości poszczególnych 
elementów w ramach Etapu I skupił się szczególnie na elementach warunkujących 
zgodność opracowania z wytycznymi europejskimi. Dlatego też kwestie społeczno 
– ekonomiczne osadzone w kontekście warunków korzystania z wód będą 
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analizowane i rozwijane w trakcie Etapu II do poziomu szczegółowości zasadnego 
z punktu widzenia celów Zamówienia. 

• propozycje prawnych instrumentów wymuszania zachowań użytkowników wód 
podejmowanych w celu ograniczenia liczby dni krytycznych lub zapewnienia 
koniecznych wezbrań;  

• założenia do prototypowego w Polsce systemu operacyjnego zarządzania i 
monitoringu przepływów rzecznych (instrument dedykowany Zarządom 
Gospodarki Wodnej). 
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1 Wprowadzenie 

Celem niniejszego etapu jest zdefiniowanie i charakterystyka pojęcia „przepływy 
środowiskowe” oraz ustalenie najbardziej adekwatnej metody ich szacowania w Polsce, biorąc 
pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, dostępność i wiarygodność danych oraz wymagania 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i Komisji Europejskiej w tym zakresie. Na podstawie przyjętych 
w ramach niniejszego opracowania założeń przeprowadzony zostanie etap pilotaży, których 
zadaniem będzie osiągnięcie docelowych rozwiązań metodologicznych na potrzeby 
sformalizowania procesu szacowania przepływów środowiskowych.  

Pierwszym krokiem w ramach Etapu I Zamówienia będzie przegląd krajowych i zagranicznych 
metod szacowania przepływów środowiskowych. Celem tego kroku będzie identyfikacja tych 
metod, z których uda się wyprowadzić optymalne rozwiązania na grunt polski. W ramach 
podsumowania niniejszego kroku dokonano przekrojowej oceny analizowanych metod przy 
zastosowaniu kryteriów oceny warunkujących efektywne wykorzystanie wskazanych metod w 
kontekście wymogów RDW i warunków polskich.  

Przegląd krajowych i zagranicznych metod szacowania przepływów środowiskowych dał 
również podstawę do przyjęcia propozycji definicji „procesu szacowania przepływów 
środowiskowych”, którą osadzono w sieci wspólnotowego i krajowego prawa ochrony 
środowiska.  
W następnym etapie opracowania scharakteryzowano naturalne i antropogeniczne czynniki 
kształtujące reżim przepływów. Uwzględnienie czynników naturalnych wiąże się z m.in. 
z procesem różnicowania zmiennych hydrologicznych zależnych od uwarunkowań 
geoklimatycznych oraz z metodologią szacowania przepływów w zlewniach 
niekontrolowanych. Z kolei czynniki antropogeniczne będą stanowić kluczową zmienną w 
metodyce szacowania przepływów środowiskowych, ponieważ to właśnie dla tej grupy 
czynników ustanowione zostaną stosowne ograniczenia presji.  
Wskazane ograniczenia presji należy oceniać w kontekście celów środowiskowych RDW oraz 
dyrektyw siedliskowej i ptasiej co też uczyniono w kolejnym rozdziale. Dokonano w nim 
również oceny umiejscowienia instrumentu kształtowania przepływów środowiskowych w 
świetle obowiązującego systemu reglamentacji warunków korzystania z wód.  
System reglamentacji warunków korzystania wód opiera się na zasadzie ważenia interesów 
społeczno ekonomicznych i ekologicznych i w tym też celu dokonano interpretacji znaczenia 
przepływów środowiskowych w kontekście społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. 
Identyfikacja powyższych uwarunkowań o charakterze ogólnym stanowiła podstawę do 
szczegółowej charakterystyki hydrologicznych i ekologicznych aspektów wyboru 
najkorzystniejszej do zastosowania w Polsce metody szacowania przepływów 
środowiskowych. Co się tyczy aspektów hydrologicznych przedstawiono szereg kluczowych 
zagadnień z punktu widzenia przeliczalności wartości przepływów na wskaźniki środowiskowe 
przyjęte dla określonej JCWP. Z kolei wskaźniki środowiskowe zdefiniowano przy 
uwzględnieniu grup parasolowych oraz agregacji gatunków w ramach tych grup celem 
zawężenia spectrum zmiennych. Rozdział niniejszy obejmuje także metodykę wyboru 
reprezentatywnej JCWP. 
W ostatnim rozdziale opracowania zaprezentowano zagadnienia dedykowane do analiz 
w ramach Etapu Pilotażowego (Etap II), a w tym opis dwóch metodyk szacowania przepływów 
proponowanych do weryfikacji oraz zasady kalibracji tychże metodyk w warunkach polskich. 
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2 Analiza istniejących opracowań i metodyk 
(krajowych i zagranicznych) w zakresie metod 
szacowania przepływów środowiskowych 

2.1 Analiza istniejących metod determinacji przepływów 
chroniących  walory przyrodnicze. 

Metody oceny „środowiskowości” przepływów są intensywnie rozwijane od połowy ubiegłego 
wieku. W owym czasie powstały różnorodne schematy oceny od typowo eksperckich 
opierających się na wrażeniach i doświadczeniach naukowców i potrzebach interesariuszy do 
bardzo szczegółowych badań i modeli predykcyjnych pozwalających na ilościową symulację 
wpływu każdego litra przepływającej wody na stan siedlisk wybranych gatunków ryb (Poff i 
Zimmerman 2010, Acreman i Dunbar 2004). Na tej bazie doszło do gwałtownego rozwoju 
metod oceny przepływów środowiskowych, prowadzącego do powstania oddzielnej dziedziny 
naukowej zwanej dziś ekohydrauliką (Maddock i in. 2013). W ostatnim kongresie 
ekohydrauliki w Trondheim w czerwcu 2014 r. roku wzięło udział prawie trzystu naukowców 
z 37 krajów. Kilkakrotnie przeprowadzono już wielotomowe zestawienia istniejących metod 
wskazując na ich bogactwo i różnorodność (Parasiewicz i Dunbar 2001, Tharme 2003, Harby i 
in. 2004, Acreman i Dunbar 2004). 

Do roku 2004 zidentyfikowano ponad 200 metod szacowania przepływów środowiskowych 
(Acreman i Dunbar 2004), jednak wiele z nich ma cechy wspólne, co pozwoliło wydzielić kilka 
ogólnych grup metod. Każda z grup metod posiada swoje wady i zalety, które sprawiają, że jest 
przydatna w określonych warunkach. Podejścia stosowane na całym świecie można 
pogrupować w cztery opisane poniżej kategorie (Acreman i Dunbar 2004; Piniewski i in. 2011). 

(1) Formuły wskaźników hydrologicznych (ang. “Look-uptables”). Najbardziej 
rozpowszechnione metody to tzw. reguły praktyczne bazujące na prostych wskaźnikach 
hydrologicznych podanych w tablicach. Przykładowo, tego typu reguły stosowane we Francji 
(Śródlądowe Prawo Rybackie, czerwiec 1984) wymagały, by przepływy rezydualne 
w omijanych odcinkach koryta wynosiły co najmniej 1/40 przepływu średniego SQ 
w istniejących budowlach oraz co najmniej 1/10 SQ w nowych budowlach (Souchon i Keith 
2001). Tego typu kryteria powstały w dużej mierze na podstawie eksperckiej oceny inżynierów 
rzecznych, bez naukowych podstaw ekologicznych. 

(2) Analizy kameralne (ang. “Desktop analysis”). Tego typu metody koncentrują się przede 
wszystkim na analizie istniejących danych, głównie danych hydrologicznych. Zamiast skupiać 
się na określonych gatunkach lub zespołach biologicznych, metody te zakładają, że pewna 
część ekosystemów rzecznych i od rzek zależnych jest zaadaptowana do określonych 
komponentów przepływu rzecznego. Stąd wnioskuje się, że wszystkie elementy reżimu 
hydrologicznego są niezbędne, aby utrzymać ekosystem w dobrym stanie. Do najciekawszych 
przykładów metod tego typu należą: metoda wskaźników modyfikacji hydrologicznej (ang. 
Indicators of Hydrologic Alteration, IHA; Richter i in. 1996) i jej składowa Range of Variability 
Approach (RVA; Richter i in. 1997). Metoda ta określa w sposób ilościowy, bazując na 
obserwowanych lub modelowanych/syntetycznych szeregach czasowych przepływu, stopień 
dopuszczalnego zniekształcenia reżimu hydrologicznego tj. takiego, które jest akceptowalne 
dla ekosystemu.  

(3) Analizy funkcjonalne. Ten typ metod polega na zrozumieniu powiązań funkcyjnych 
pomiędzy hydrologią, a organizmami wodnymi systemu rzecznego. Do najbardziej znanych 
przykładów metod tej grupy zaliczyć można metodę Building Block rozwiniętą w Republice 
Południowej Afryki (King i in. 2000). Jej głównym założeniem jest to, że gatunki rzeczne są 
zależne od określonych komponentów (buildingblokcs) reżimu hydrologicznego. Przykładowo 
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przepływy niskie zapewniają siedliska odpowiednie dla osobników młodych, o ograniczonych 
zdolnościach pływania, przepływy średnie mogą stymulować migracje ryb oraz ich 
rozmnażanie, a przepływy wysokie (w tym zalewy rzeczne) utrzymują strukturę koryta oraz 
zapewniają drożność poprzeczną dla gatunków eksplorujących siedliska równin zalewowych. 

(4) Modele siedliskowe. Tego typu metody biorą pod uwagę, że to nie sam przepływ stwarza 
odpowiednie warunki siedliskowe dla różnych gatunków, ale raczej interakcja przepływu 
z geometrią i roślinnością koryta stwarza właściwą głębokość i prędkość wody potrzebną dla 
gatunków w różnych grupach wiekowych. Badanie w tym kierunku zostały zapoczątkowane 
koncepcją Watersa (1976), która szybko doprowadziła do powstania modelu komputerowego 
nazwanego Physical Habitat Simulation (PHABSIM, Boveei in 1998), który wykorzystuje 
modele hydrauliczne do obliczeń prędkości w przekroju obliczeniowym. W późniejszej fazie 
symulacja zmian siedlisk całych zespołów wodnych stała się podstawą analizy 
wielokryterialnej (Parasiewicz i in 2010). 

W poniższym tekście przedstawione zostaną przykłady bardziej zaawansowanych metod 
każdej z powyższych grup i przeanalizowane pod kątem przydatności do ustalenia przepływów 
środowiskowych w warunkach Polski i Unii Europejskiej. W podsumowaniu zwrócono uwagę 
na następujące aspekty:  

1) Jakość oceny wpływu przepływów na organizmy wodne i od wód zależne: 
a. Metodyka wyboru celów ekologicznych i organizmów parasolowych; 
b. Metodyka powiązania danych hydrologicznych z biologicznymi wskaźnikami 

właściwego stanu ochrony siedlisk, biorąc pod uwagę też jakość danych 
wejściowych; 

c. Ocena wpływu na całe zespoły i/lub organizmy parasolowe; 
d. Metodyka wyznaczania wspólnego mianownika. 

2) Możliwość efektywnej aplikacji wyników oceny w skali zlewni: 
a. Agregacja typów siedlisk zależnych od wód; 
b. Metodyka wyboru reprezentatywnych JCWP; 
c. Metodyka ekstrapolacji i symulacji danych hydrologicznych na inne punkty 

zlewni. 
3) Możliwości wykorzystania instrumentu w postępowaniu administracyjnym na 

potrzeby: 
a. Opracowania warunków użytkowania zlewni; 
b. Opracowania raportów OOŚ oraz operatów wodnoprawnych; 
c. Stosowania odstępstw od wartości zgeneralizowanych na poziom zlewni. 

2.1.1 Grupa 1: Formuły wskaźników hydrologicznych 

Założeniem tej grupy metod jest, że warunki hydrologiczne są odzwierciedleniem potrzeb 
ekologicznych. Podstawą ustalenia przepływów nienaruszalnych jest ich częstotliwość 
występowania, którą oddają wskaźniki hydrologiczne. Bierze się pod uwagę wskaźniki takie 
jak przepływy średnie (średnie roczne (SQ), lub średnie z przepływów niskich SNQ) i wartości 
oznaczonych na krzywej sum czasów trwania przepływu. Wyniki są bardzo zróżnicowane. 
Otrzymywany przepływ nienaruszalny na bazie SQ zmienia się od 2,5% SQ dla metody 
CEMAGREF stosowanej we Francji, do 60% dla metody stosowanej w stanie Montana (USA), 
dla cieków, w których połów ryb ma dużą ważność ekonomiczną. W typowych obliczeniach 
przyjmuje się, że przepływ nienaruszalny stanowi 10 % przepływu średniego. 

Przepływ nienaruszalny obliczony według SNQ zmienia się od 20% (metoda stosowana 
w Nadrenii-Palatynacie i w Hesji, Niemcy) do 100% (metoda Steinbacha, stosowana w Górnej 
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Austrii) SNQ. Ta grupa metod odnosi się do wartości oznaczonych na krzywej sum czasów 
trwania przepływu. Wartości odniesienia mogą także być bardzo zróżnicowane np: 

• Q300 (szwajcarska metoda wartości ostrzegawczej); 

• Q347 (niemiecka metoda Büttingera); 

• NSQ7 (najniższa wartość średnia w czasie 7 miesięcy, podczas których przepływy 
naturalne są najwyższe); 

• NSQAug (najmniejszy średni przepływ w sierpniu). 

Mokwa i Tarnawski 2004, a także (ESHA) zademonstrowali bardzo duży rozrzut rezultatów 
zastosowania powyższych i innych metod takich obliczeń, gdzie najniższe obliczone przepływy 
są ponad dziesięć razy mniejsze niż najwyższe. Niestety brakuje biologicznego sprawdzianu 
tych metod, trudno jest więc określić, które z nich zapewniają lepsze warunki ekologiczne.  

Metody przepływów zmiennych biorą także pod uwagę sezonową zmienność przepływów 
w rzece, jak i z tym powiązaną zmienność potrzeb ekologicznych. Np. warunki tarła 
wiosennego opierają się na innych wartościach przepływów niż warunki zimowania. W ten 
sposób metody te lepiej odzwierciedlają potrzeby ryb (Pusłowska-Tyszewska i Tyszewski 
2014). 

2.1.1.1 Metody przepływów stałych 

Metody przepływów stałych wyznaczają jedną wartość przepływu nienaruszalnego na cały rok. 
Wartość ta jest wyznaczana albo na bazie średnich przepływów rocznych (SSQ, SNQ) lub 
wartości wziętych z krzywej czasu trwania. Podstawą powstawania tych metod jest ustalenie 
jakie przepływy pojawiają się najczęściej i założenie iż te wielkości będą wystarczające aby 
utrzymać egzystencję organizmów wodnych. Parametrami wykorzystywanymi do ustalenia 
takich wniosków są częstotliwości występowanych przepływów lub ich hydraulicznych 
składowych (prędkość i głębokość wody, mierzona lub szacowana). Oceny takie odbywają się 
najczęściej na bazie opinii eksperckich popartych pomiarami hydraulcznymi lob obserwacjami 
wypełnienia cieków. Poniżej przedstawiemy tylko przekrój przez istnejące metodyki ponieważ 
ich ilość i różnorodność jest bardzo duża. Odchylenia od powyższych założeń przy tworzeniu 
metody są zaznaczone.  

1) Lanser (Austria) – przepływ nienaruszalny wynosi 5-10% wartości przepływu 
średniego (SQ). 

2) CEMAGREF (Francja) - przepływ nienaruszalny wynosi 2,5-10% wartości przepływu 
średniego (SQ). 

3) Metoda Matthey’a (Szwajcaria) – minimalny przepływ zapewniający warunki do 
bytowania ryb powinien być wyznaczony empirycznie. Odpowiada zwykle częstemu 
przepływowi z wielolecia, który zwykle odpowiada wartości Q300. Ocenę skuteczności 
przeprowadza się według następującego wzoru: 

RF = 15*Q300/ln(Q300)2 

pod warunkiem, że Q300>50 l/s. 

4) Zlinearyzowana metoda Matthey’a (Szwajcaria) – metoda ta dotyczy przepływów 
pomiędzy 0,3 a 3,0 m/s; wyniki są podobne od metody Matthey’a, pod warunkiem, że 
Q300>100 l/s: 
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5) Metoda wartości ostrzegawczej (Szwajcaria) – minimalny przepływ niezbędny do 
zachowania funkcjonowania ekologicznego cieków wynosi co najmniej 20% Q300 
(przepływ powyżej 300 dni w roku). 

6) Baden-Württemberg (Niemcy) - przepływ nienaruszalny wynosi 33% wartości SNQ. 

7) Rheinland-Pfalz (Niemcy) – przepływ minimalny wynosi 20-25% SNQ. 

8) Hessen (Niemcy) - przepływ minimalny wynosi 20-90% SNQ. 

9) Hindley (Wielka Brytania) – przepływ minimalny powinien być w przybliżeniu równy 
NSQ7 (najniższa wartość średnia w czasie 7 miesięcy, podczas których przepływy 
naturalne są najwyższe). 

10) Jäger (Austria) – metoda opiera się o potrzeby gospodarki rybackiej i zakłada minimum 
15% wartości średniego rocznego przepływu. 

11) Montana (USA) - metoda opiera się o potrzeby gospodarki rybackiej i zakłada 40-60 % 
wartości przepływu średniego (SQ) dla zlewni o największym znaczeniu dla gospodarki 
rybackiej oraz 10 % wartości przepływu średniego (SQ) dla zlewni o małym znaczeniu 
dla gospodarki rybackiej. Metodę tą opracowano po dokonaniu pomiarów średniej 
szerokości, głębokości i prędkości przepływu ora  dokumentacji fotograficznej w 11 
strumieniach w stanach Montana, Wyoming i Nebraska. 10% średniego przepływu jest 
niezbędne dla krótkoterminowego przeżycia ryb. Przepływ na poziomie 30% średniego 
rocznego przepływu jest niezbędny aby utrzymać odpowiedni stan zachowania siedlisk 
dla organizmów wodnych. Optymalne zachowanie siedlisk zapewnia przepływ na 
poziomie 60-100% średniego rocznego przepływu.  

RF= 0,25*Q300 + 75 (l/s). 

12) Büttinger (Szwajcaria) – metoda oparta o minimalny przepływ niezbędny dla bytowania 
łososiowatych, wynosi nie mniej niż Q347. 

13) Sawall and Simon (Niemcy) – przepływ nienaruszalny powinien odpowiadać 7-100% 
wartości NSQAug (średni przepływ minimalny w sierpniu). 

14) MEFI- Model (Niemcy- Bawaria) – opiera się na pomiarach prędkości przydennej unb 
i wyskości pokrycia phytobentosem dna hA50. Wynikiem jest ależność pomiędzy liczbie 
Reynoldsa przydennej obliczanej jako stosunek unb i hA50 do prędkości średniej 
w przekroju representatywnym. 

2.1.1.2 Metody przepływów zmiennych 

Metody przepływów zmiennych wyznaczają zmienną wartość przepływu środowiskowego na 
bazie wskaźników hydrologicznych. Metody te biorą pod uwagę naturalną, sezonową 
zmiennaść przepływów opierając się na kwalitatywnej informacjo biologicznej zapewnionej 
przez grono ekspertów.  Poniżej przedstawiemy tylko przekrój przez istnejące metodyki 
ponieważ ich ilość i różnorodność jest bardzo duża. Metody polskie są nieco szerzej opisane.  

1) 10% SSQ (Austria) – przepływ nienaruszalny musi być wyższy niż 10%-20% 
przepływu naturalnego; tak obliczony przepływ nienaruszalny jest zmienny w czasie. 
Zastosowanie tej metody wymaga ciągłego pomiaru przepływu w przekroju 
poprzecznym. 



Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce
Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce -  Etap 1

 

10 
PS-00-R-002-04 |  Data wydania: listopad 2014  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
J:\238000\238878-00 KZGW ecological flows\4 Internal\4-01 Outgoing record copy\4-01-2 Holding area\141117 Wydanie 3 Etap 1\PS-00-R-002-04 Metoda szacowania 
Etap I - Wyniki.docx 

 
 

2) Steinbach (Austria) – przepływ nienaruszalny musi być co najmniej równy SNQ 
mierzonemu długoterminowo, ewentualnie w podziale półrocze letnie i zimowe. 

3) QZV Ökologie (Austria) – przepływ środowiskowy składa się z czterech  elementów:  

a. Przepływ minimalny większy niż najniższy mierzony w naturze 

b. całoroczny lub sezonowy przepływ nienaruszalnuy dla cieków prowadzących 
średnio mniej niż 1m3/s równy 50% SNQ naturalnego  a dla większych 30% 
SNQ naturanego. Jeżeli te wartości nie są zachowane to nałeży zapewnić 
minimalne prędkości i głębokości, specyficznych dlaróznych typów rybackich 
rzek i określone w tabeli 

c. bliżej nie określony dynamiczny przepływ mający na celu zachowania siedlisk 
ryb  najczęściej ustalany jako 10-20% wystęującego naturalnego przepływu 
dziennego lub przy pomocy modeli siedliskowych (BLFUW 2010) 

4) Wielokryterialna Kostrzewy (1977) – przepływ nienaruszalny jest wyznaczany 
w oparciu o przepływ średni z najniższych rocznych SNQR, z uwzględnieniem typu 
rzeki i wielkości powierzchni zlewni zamkniętej przekrojem bilansowym: 

Qnh= k ⋅ SNQR       (1) 

gdzie: k – empirycznie wyznaczony parametr zależny od powierzchni zlewni oraz typu 
hydrologicznego rzeki. Parametr k podany jest jako wartość średnia dla przedziału 
powierzchni zlewni A (Tabela 1). Został on wyliczony na bazie obserwacji i założenia 
potrzeby występowania prędkości miarodajnej, która nie dopuszcza do niekorzystnych 
zmian morfologicznych koryta.  

Tabela 1. Uśrednione wartości współczynnika „ k” do wzoru 1 wg Kostrzewy [1977] 

Typ 
hydrologiczny 

rzeki 

Prędkość 
miarodajna 
Vm [m/s] 

Spływ 
jednostkowy 

bio-okresie q = 
SSQ / A 

[l/(s·km2)] 

Powierzchnia 
zlewni A [km2] 

Współczynnik 

k [‒] 

nizinny 0,20 q < 4,15 
< 1 000 1,00 
1 000–2 500 0,58 
> 2 500 0,50 

przejściowy 
i podgórski 

0,25 4,15 ≤ q ≤ 13,15 

< 500 1,27 
500–1 499 0,77 
1 500–2 500 0,52 
> 2 500 0,50 

górski 0,30 q > 13,15 

< 300 1,52 
300–749 1,17 
750–1 499 0,76 
1 500–2 500 0,55 
> 2 500 0,50 

Metoda w założeniu bierze pod uwagę kryteria hydrobiologiczne, rybacko-wędkarskie, 
ochrony środowiska przyrodniczego, turystyki wodnej i rekreacji. Odbywa się to przez 
odpowiednie modyfikacje metody podstawowej. Dla przykładu Qnh rybacko-
wędkarskie oblicza się sezonowo tak, aby uwzględnić okresy tarła, wzrostu 
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i zimowania. Jako wielkość przepływu nienaruszalnego wybiera się największy 
z przepływów obliczonych według opisanych wyżej kryteriów. 

Metoda Kostrzewy jest najczęściej stosowaną metodą w Polsce, jednakże głównie w jej 
wersji uproszczonej, tzn. biorąc pod uwagę tylko kryterium hydrobiologiczne do 
obliczenia przepływu stałego.  

5) Małopolska - przepływ nienaruszalny jest funkcją najniższych przepływów średnich 
i niskich w poszczególnych miesiącach roku i parametru metody wyróżniającego 
krytyczne okresy życia ryb. 

  

gdzie K- parametr metody przyjmujący wartość 0,15 w okresie krytycznym (tarło).  

6) Metoda Funkcji Transformującej (Witowski i in. 2001)  - zakłada górne ograniczenie 
wyznaczania przepływu (Qng), powyżej którego możliwy jest ciągły pobór nadwyżek 
wody. W strefie przepływów pomiędzy Qnd i przepływem średnim możliwy jest 
ograniczony pobór nadwyżki wody ponad wielkość QNF.trans: 

 

gdzie: 

Qnd = max(Q7,10, QNh) - dolne ograniczenie obszaru zmienności przepływów 
naturalnych, poniżej którego należy całkowicie zakazać pobierania wody 

QNh - przepływ nienaruszalny wyznaczony uproszczoną metodą Kostrzewy 

Q7,10 - przepływ minimalny ze średnich 7-dniowych w roku, który wraz z 
niższymi występuje w nie więcej niż w 10% lat 

Qng = max(QNT,Q67%) - górne ograniczenie, które wyznacza przepływ, powyżej którego 
możliwy jest ciągły pobór nadwyżek wody (nie większych niż Qśr – Qng) 

QNT - przepływ najdłużej trwający 

7) Minimalnych przepływów dekadowych (Florkowski 1991) - wielkość przepływu 
nienaruszalnego w funkcji czasu (t) określono jako minimalną średnią wartość 
przepływu okresowego o długości od t = 1 do t = 18 dekad. 

2.1.1.3 Metody analizy kameralnej - hydrologiczne 

Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) 

IHA jest szeroko używaną metodą, stworzoną przez The Nature Conservancy, używającą 
oprogramowania, które wspomaga zrozumienie oraz analizę czynników antropogenicznych 
wpływających na reżim hydrologiczny. Metoda ta umożliwia charakterystykę zmian przepływu 
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w oparciu o szereg cech hydrologicznych. Program oblicza blisko 67 różnych statystyk 
przepływów, które potencjalnie mogą mieć znaczenie ekologiczne. Umożliwia porównanie 
systemu z samym sobą pod kątem zmian np. przed i po wystąpieniu zjawiska, bądź też dwóch 
różnych systemów. IHA podzielona jest na 5 grup statystycznych, wykorzystujących różne 
charakterystyki reżimu hydrologicznego. Pierwsza grupa odzwierciedla zmiany sezonowe w 
przepływach (średni miesięczny przepływ). Druga skupia się na wielkości i czasie trwania 
rocznych maksymalnych przepływów. Trzecia grupa obejmuje czas, w którym występują 
zjawiska ekstremalne. Czwarta to częstotliwość, wielkość i czas trwania, piąta grupa natomiast 
obejmuje częstotliwość i tempo zmian (USGS, 2003). Celem metody jest scharakteryzowanie 
zmienności w czasie warunków hydrologicznych przy użyciu atrybutów mających duże 
znaczenie biologiczne i będących zarazem wrażliwymi na działalność antropogeniczną (Richter 
i in., 1996). Oprogramowanie IHA posiada algorytmy pozwalające na sklasyfikowanie 
przepływów dziennych do pięciu kategorii komponentów środowiskowych 
(EnvironmentalFlow Components – EFC): ekstremalne niżówki, niżówki, pulsy przepływów 
wysokich, małe powodzie i duże powodzie. Kryteria wyznaczania granic tych komponentów 
są arbitralnie definiowane przez użytkowników.  

Metoda ta jest nastawiona na wykrywanie zmian w reżimie hydrologicznym używając danych 
o niezmiennym interwale. Jej wrażliwość jest coraz bardziej podatna na zakłócenia ze względu 
na szybko zachodzące zmiany w technologiach. Dlatego też, najmniejszy interwał (dzienny) 
może nie wystarczyć do wykrycia fluktuacji przepływu spowodowanych np. przez pracę 
elektrowni wodnej. Pewnym utrudnieniem w badaniu znaczenia ekologicznego obliczonych 
parametrów jest ich kolinearnie powiązanie. Worrall i in.. 2014 wykazali, że z tego powodu 
ilość parametrów może być zredukowana do sześciu. Metodyka nie zawiera rekomendacji jak 
wykorzystać wymienione parametry do ustalenia przepływu środowiskowego.  

HEFR (Hydrology Based Environmental Flow Regime) 

Metoda ta jest podstawą standardu przepływów środowiskowych dla Stanu Texas w USA. Jest 
ona przewidziana jako metoda wspomagająca bardziej szczegółowe badania przepływów 
środowiskowych w wypadku braku danych i środków (TCEQ 2010). 

W przeciwieństwie do wielu innych metod wyznaczania przepływów środowiskowych 
wyróżnia ona cztery elementy cyklu hydrologicznego: przepływy egzystencjalne, przepływy 
podstawowe, pulsy wyżówek i przepływ pozakorytowy. Przepływy egzystencjalne zapewniają 
warunki przetrwania ryb, a przepływ podstawowy - warunki typowe konieczne do zachowania 
zdrowego ekosystemu. Przepływ podstawowy jest przedstawiony w trzech poziomach dla roku 
suchego, mokrego i przeciętnego. Pulsy wyżówek są to krótkotrwałe wydarzenia wysokich 
przepływów zapewniające drożność ekologiczną. Dla każdego elementu jest definiowany 
zakres przepływów i ich rola ekosystemowa. HEFR wykorzystuje EFC algorytm 
i oprogramowania IHA w celu określenia sezonowych granic powyżej wymienionych 
elementów cyklu hydrologicznego, po czym definiuje czasy trwania dla wydarzeń o różnej 
częstotliwości. Typowy rezultat obliczeń jest przedstawiony w Tabela 2. 
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Tabela 2. Przykładowy wynik obliczeń metody HEFR dla rzeki Nueces. Liczby 
w nawiasie przedstawiają historyczną  częstotliwość występowania podanego przepływu. 
Cfs- stopy sześcienne na sekundę (źródło: TCEQ 2011) 

 
Źródło: Texas Commission on Environmental Quality 

Na tej bazie powstają scenariusze gospodarcze, które są porównywane przy pomocy krzywych 
czasu trwania. Metoda ta została już zastosowana na kilku zlewniach w Teksasie. W dwóch 
przypadkach dokonano porównania wyników z rezultatem badań siedliskowych wskazując na 
zgodność rekomendacji obu metod.  

Metoda globalna Smakhtina 

Smakhtin i in. (2004) jako pierwsi zaproponowali metodę oceny wymagań przepływów 
środowiskowych (Environmental Water Requirements; EWR) w skali globalnej. Całkowita 
wartość EWR w tej metodzie składa się z dwóch ekologicznie istotnych komponentów: 
komponentu przepływów niskich i komponentu przepływów wysokich. Oba komponenty są 
związane ze zmiennością przepływu rzecznego i są określane za pomocą reguł konceptualnych 
wykorzystujących wyniki symulacji przepływów uzyskanych z globalnego modelu 
hydrologicznego. Równolegle z wymaganiami przepływów środowiskowych obliczany jest 
wskaźnik „stresu wodnego” (waterstress indicator), który jest zdefiniowany jako stosunek 
wielkości poborów wody do celów gospodarczych do wielkości średniego rocznego przepływu 
pomniejszonego o wartość EWR. Sposób wyznaczania komponentów przepływów niskich 
został w tej metodzie uzależniony od stanu ochronnego oraz celu środowiskowego badanych 
odcinków rzek, natomiast sposób wyznaczania komponentu przepływów wysokich w 
zależności od stopnia zmienności/stabilności reżimu hydrologicznego. Metoda ta operuje 
regionalnymi wielkościami przepływu w skali roku i z tego względu jest zbyt niedokładna do 
zastosowania w zarządzaniu przepływami w JCWP. 
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2.1.1.4 Metody analizy kameralnej- hydrauliczne 

WettedPerimeter Method (WPM) 

Metoda ta opiera się na bezpośredniej zależności między obwodem zwilżonym, w danym 
przekroju rzeki, a przepływem. Stosowana jest czasem w procesach decyzyjnych do określenia 
minimalnego przepływu potrzebnego do utrzymania i ochrony siedlisk (McCarthy, 2003) 
w rzekach uregulowanych. Jest to podstawowa metoda używana w skali transektów, 
zlokalizowanych głównie w miejscach, gdzie migracja ryb może być ograniczona (Gippel, 
1998). Obwód zwilżony rzeki zdefiniowany został, jako szerokość dna koryta oraz brzegów, 
mających bezpośredni kontakt z wodą, w indywidualnym przekroju poprzecznym rzeki. 
Minimalny (a także maksymalny) przepływ środowiskowy określany jest na podstawie krzywej 
utworzonej z wykorzystywanej relacji, poprzez określenie tzw. breakpoint. Jest to punkt, gdzie 
zakrzywienie osiąga wartość maksymalną, bądź widoczna jest zmiana w nachyleniu krzywej. 
Alternatywą dla krzywej jest zamodelowanie zależności obwód zwilżony-odpływ przy użyciu 
wzoru Manninga (Gordon, i in., 1992). Relacja obwodu zwilżonego z odpływem opisana jest 
poprzez sposób zwiększania się odpływu wraz z głębokością. WPM pokazuje, że wraz ze 
wzrostem głębokości zwiększa się prędkość przepływu, w taki sposób, że odpływ zwiększa się 
w większym tempie niż głębokość (Gippel, 1998). Metoda ta nie bierze pod uwagę zmienności 
hydromorfologicznej i brak jej uzasadnienia ekologicznego.  

R-2 cross 

Jest to metoda, bardziej ukierunkowana niż metoda WPM, szeroko używana w Stanach 
Zjednoczonych do oceny przepływów środowiskowych w zimnowodnych rzekach 
regionalnych. Opiera się ona na modelu hydraulicznym, R-2 cross, generującym relacje 
pomiędzy przepływem a parametrami hydraulicznymi cieku (Tharme, 2003). Na podstawie 
krytycznych wartości parametrów hydraulicznych oraz opinii eksperckiej wyznaczane są EFR 
(Environmental Flow Requirement). W modelu wykorzystywane są dane pozyskane 
w transekcie rzeki. Model kalibrowany jest za pomocą równania Manninga. Teoria zakłada, że 
transekt, w którym prowadzone są pomiary, wybierany jest przez interdyscyplinarny zespół. 
Zadanie modelu polega na symulacji relacji pomiędzy przepływem, średnią głębokością, 
średnią prędkością i udziałem procentowym obwodu zwilżonego. Według Nehringa (1993) 
wyniki modelu są zbliżone do wyników bardziej skomplikowanej metody IFIM. Jednakże 
metoda zakłada, że ilość siedliska w bystrzu zapewnia przetrwanie w trakcie przepływu 
niskiego. Nie bierze ona także pod uwagę zmian hydromorfologicznych cieku. Parker 
i Armstrong  (2001) wykazali znaczące różnice pomiędzy przepływem obliczonym metodą 
R2Cross i WettedPerimeter na wybranych rzekach Massachusetts.  

2.1.1.5 Metody analizy kameralnej - ekologiczne 

Lotic Invertebrate Index for Flow Evaluation (LIFE)  

Metoda stworzona do oceny przepływów środowiskowych w ciekach Wielkiej Brytanii. Opiera 
się ona głównie na rozpoznanych związkach pomiędzy przepływami, a różnymi gatunkami i 
rodzinami bezkręgowców (Extence, 1999). Gatunki bezkręgowców zostały przyporządkowane 
do 6 grup przepływów (Tabela 3). Na podstawie tego przyporządkowania oblicza się indeks 
LIFE. 
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Tabela 3. Grupy dennych bezkręgowców słodkowodnych ich związki z przepływem 
oraz zdefiniowane prędkości przepływów 

Grupa Związek z przepływem Średnia prędkość 
przepływu 

I Takson związany z gwałtownymi przepływami >100 cm/s 
II Takson związany z przepływami od średnich do 

szybkich 
20-100 cm/s 

III Takson związany z przepływami od wolnego do 
słabego 

<20 cm/s 

IV Takson związany z przepływem (zazwyczaj 
niskim) oraz wodami stojącymi 

- 

V Takson związany z wodami stojącymi - 
VI Takson związany z wysychającymi bądź 

siedliskami dotkniętymi przez suszę 
- 

Najdokładniejsze wyniki badań uzyskiwane są przy rozpoznaniu bezkręgowców do poziomu 
gatunków. Jeżeli natomiast dane związane z gatunkami nie są dostępne, używa się danych na 
temat rozpoznanych rodzin. Nie daje to jednak takich rezultatów jak w poprzednim wypadku, 
ze względu na to, że w rodzinach zawarte są gatunki o bardzo szerokich wymaganiach, jeśli 
chodzi o przepływy. 

Wykonywane obliczenia LIFE zawierają indywidualny wskaźnik przepływu (fs) dla każdego z 
taksonów. Wynik ten przyporządkowany jest na podstawie specjalnej matrycy zaproponowanej 
przez Chandler (1970), która, jako składowych, używa liczebności oraz zdefiniowanej 
przynależności do grupy przepływów. Indeks końcowy LIFE oblicza się ze wzoru: 

LIFE =  

gdzie: 

∑fs – suma indywidualnych wskaźników przepływu dla całej próbki 

n- liczba taksonów użyta do policzenia fs. 

Zasada tej metody mówi o tym, że wyższe przepływy powinny skutkować wyższym 
wskaźnikiem LIFE. Obserwuje się na ogół wysoką korelację wskaźnika LIFE z przepływem 
średnim z kilku miesięcy poprzedzających pomiar. Niewątpliwą zaletą tej metody jest to, że 
korzysta się w niej z już istniejących danych pochodzących z rutynowego monitoringu 
biologicznego. Jednak efektem zastosowania tej metody nie jest konkretna wartość przepływu 
środowiskowego, jak podaje Dyson i in. (2008). Jak dotąd nie opracowano procedur 
wykorzystywania wskaźnika LIFE w zarządzaniu przepływami rzecznymi. Worrall i in. 2014 
wykazali, że tylko 10 % wariancji Indeksu LIFE udaje się wyjaśnić przy pomocy najbardziej 
znaczących indeksów hydrologicznych obliczonych metodą IHA i wskazują na silny wpływ 
uwarunkowań hydromorfologicznych na skład zespołu makrobezkręgowców.  

SWMI (Sustainable Water Management Initiative) 

Metoda ta powstała w USA, w Stanie Massachusetts na bazie statystycznej analizy wieloletnich 
danych monitoringowych ryb z terytorium całego stanu i wielokrotnych warsztatów 
eksperckich z udziałem przedstawicieli szerokiego grona interesariuszy. Celem analizy 
statystycznej była determinacja parametrów fizycznych zlewni mających największy wpływ na 
występowanie gatunków reofilnych. Przy pomocy regresji kwantylowej i zgeneralizowanych 
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modeli liniowych ze 150 charakterystyk zlewni zawierających informacje geograficzne, jak 
i wpływy antropogeniczne, wyłoniono dwie podstawowe: procent redukcji referencyjnej 
mediany przepływów sierpniowych i procent powierzchni nieprzepuszczalnych (Armstrong i 
in. 2011). Na bazie zależności pomiędzy redukcją liczebności gatunków reofilnych, 
a powyższymi faktorami ustalono klasy jakości biologicznej w zależności od poborów wody 
gruntowej w stosunku do mediany przepływów sierpniowych (Tabela 4). 

Tabela 4. Klasy biologiczne i poboru wody ustalone dla Massachusetts przy założeniu 
1% powierzchni nieprzepuszczalnej 

Klasa biologiczna/ poboru 
wody 

Redukcja mediany 
przepływów sierpniowych 

Redukcja liczebności 
gatunków reofilnych 

1 < 3% <5% 
2 3%-10% 5%-15% 
3 10%-25% 15%-35% 
4 25-55% 35%-65% 
5 ≥ 55% ≥ 65% 

Na tej bazie ustalono sezonowe ilości dopuszczalnych poborów wód gruntowych dla każdej 
klasy poboru (Tabela 5). 

Tabela 5. Klasy dopuszczalnych poborów wody ustalone dla Massachusetts przy 
założeniu 1% powierzchni nieprzepuszczalnej 

Klasa 
poboru wód 
gruntowych 

% modyfikacji szacowanego referencyjnego przepływu miesięcznego 
przez pobór wód gruntowych 

 
lipiec-

wrzesień 
październik-

listopad 
grudzień-luty 

marzec-
kwiecień 

maj-czerwiec 

1 3% 3% 3% 3% 3% 
2 10% 5% 3% 3% 5% 
3 25% 15% 10% 10% 15% 
4 

Konieczność mitygacji i poprawy 
5 

Ważnym elementem zastosowania tej metody jest nowopowstały model hydrologiczny 
pozwalający obliczyć hydrogramy przepływów dziennych w każdym punkcie zlewni 
niezależnie od statusu monitorowania przepływów. Powyższe zasady zostały wprowadzone 
jako narzędzie rozpoznawcze. Użytkownicy wody mają prawo odwołać się przedstawiając 
wyniki szczegółowych badań (np. przy pomocy modeli siedliskowych) wykazujących 
osiągnięcie celów ochrony środowiska. Jak widać metoda ta zajmuje się tylko ilościowym 
aspektem przepływów i jego zaburzeniem wskutek poborów gruntowych. Pozostałe aspekty 
zmieniające charakterystykę przepływów, takie jak częstotliwości czy czasy trwania są 
pominięte. Podobnie pominięte są inne gatunki ryb niż reofline oraz organizmy regionów od 
wód zależnych.  
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2.1.1.6 Metody analizy kameralnej - zintegrowane 

HFSR (Habitat Flow – Stressor Response) – wersja uproszczona 

Metoda HFSR należy do grupy metod holistycznych stosowanych w RPA, jednak Hughes i in. 
(2014) zmodyfikowali ją do wersji uproszczonej, którą można zaliczyć do grupy metod 
kameralnych. Metoda ta zawiera w sobie trzy komponenty: hydrologiczny, hydrauliczny 
oraz ekologiczny. Danymi wejściowymi do komponentu hydrologicznego są ciągi przepływów 
miesięcznych (znaturalizowane oraz opcjonalnie rzeczywiste) oraz regionalne parametry 
separacji odpływu podziemnego od powierzchniowego. Efektem końcowym obliczeń w tym 
komponencie jest wskaźnik zmienności hydrologicznej HVAR (hydrological variability), który 
przyjmuje wartości od 1 (rzeki o bardzo stabilnym reżimie przepływów) do ponad 30 (rzeki 
o bardzo zmiennym reżimie przepływów, zazwyczaj w klimacie półsuchym). 
Danymi wejściowymi do komponentu hydraulicznego są: powierzchnia zlewni, strefa 
geomorfologiczna, strefa powodziowa oraz gradient podłużny doliny. Na ich podstawie 
wyznaczany jest szereg parametrów hydraulicznych. Siedliska są klasyfikowane do jednego 
z siedmiu wyróżnionych typów w zależności od średniej prędkości przepływu w przekroju oraz 
średniej głębokości. Następnie wyznaczane są częstotliwości występowania określonych typów 
siedlisk w funkcji przepływu. 

Fundamentalnym założeniem metody HFSR (zarówno w wersji pełnej, jak i uproszczonej) jest 
to, że funkcjonowanie biologiczne każdej rzeki jest silnie uzależnione od zmian w stresie 
siedliskowym (habitat stress) pojawiającym się w naturalnym reżimie przepływów. W związku 
z tym zmiany w reżimie przepływów w automatyczny sposób wpływają na biologiczne 
funkcjonowanie rzek. Wartości stresu siedliskowego mogą zawierać się w przedziale (0,10), 
gdzie wartość zero jest przyjmowana w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta górna granica 
przepływu (oddzielnie dla pory wilgotnej i suchej). 

Hughes i in. (2014) przetestowali tę metodę w czterech zróżnicowanych zlewniach w RPA, 
stwierdzając dużą zgodność oszacowanych wartości średnich rocznych przepływów 
środowiskowych z wartościami uzyskanymi za pomocą metod mniej uproszczonych, też 
bazujących w dużej mierze na opinii eksperckiej, co przemawia na korzyść uproszczonej wersji 
HFSR. Natomiast porównując zmienność sezonową wartości przepływów środowiskowych, 
stwierdzono już dość wyraźne różnice pomiędzy metodami bardziej szczegółowymi, 
a omawianą metodą. Niestety nie przeprowadzono badań porównujących wyniki metody HFSR 
z bardziej dokładnymi metodami oceny przepływów środowiskowych (np. siedliskowymi), co 
ma o tyle duże znaczenie, że rozdzielczość (a co za tym idzie jakość) danych hydraulicznych i 
biologicznych stanowiących bazę obliczeń jest niska. 

2.1.2 Grupa 2. Metody analiz funkcjonalnych 

Ten typ metod polega na bezpośrednim zrozumieniu powiązań funkcyjnych pomiędzy 
hydrologią, a organizmami wodnymi system rzecznego. Cechą wspólną metod tej grupy jest 
spojrzenie holistyczne na cały ekosystem i branie pod uwagę szerokiego spektrum dziedzin 
związanych z nauką o przepływach środowiskowych: hydrologii, hydrauliki i ekologii 
oraz często wielu innych. Drugą istotną cechą wspólną jest korzystanie z wiedzy szerokiego 
zespołu ekspertów reprezentujących poszczególne dziedziny. 

Metoda Building Block 

Do najbardziej znanych przykładów metod tej grupy zaliczyć można metodę Building Block 
rozwiniętą w Republice Południowej Afryki (King i in. 2000). Jej głównym założeniem jest to, 
że gatunki rzeczne są zależne od określonych komponentów (building blokcs) reżimu 



Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce
Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce -  Etap 1

 

18 
PS-00-R-002-04 |  Data wydania: listopad 2014  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
J:\238000\238878-00 KZGW ecological flows\4 Internal\4-01 Outgoing record copy\4-01-2 Holding area\141117 Wydanie 3 Etap 1\PS-00-R-002-04 Metoda szacowania 
Etap I - Wyniki.docx 

 
 

hydrologicznego. Przykładowo przepływy niskie zapewniają siedliska odpowiednie dla 
osobników młodych, o ograniczonych zdolnościach pływania, przepływy średnie mogą 
stymulować migracje ryb oraz ich rozmnażanie, a przepływy wysokie (w tym zalewy rzeczne) 
utrzymują strukturę koryta oraz zapewniają drożność poprzeczną dla gatunków eksplorujących 
siedliska równin zalewowych. Stąd wnioskuje się, że właściwy reżim przepływów dla 
utrzymania ekosystemu rzecznego w dobrym stanie można „zbudować” za pomocą kilku 
oddzielnych komponentów (building blocks). W trakcie serii specjalnych warsztatów bloki te 
definiuje panel ekspertów, składający się zazwyczaj z grupy naukowców z dziedziny nauk 
geofizycznych (hydrologia, hydrogeologia, geomorfologia) oraz biologicznych (ichtiologia, 
entomologia, botanika) a także specjalistów z zakresu gospodarki i inżynierii wodnej. Metoda 
ta zawiera kilkusetstronicowy podręcznik użytkownika (King i in. 2000), który opisuje kilka 
etapów, podczas których eksperci gromadzą niezbędne dane i wyniki modeli oraz wykorzystują 
swoje doświadczenie zawodowe, aby osiągnąć konsens w sprawie poszczególnych 
komponentów reżimu przepływów. 

Metodyka Building Block korzysta z trzech podstawowych założeń: 

• organizmy związane z daną rzeką są zaadaptowane do tych niskich przepływów, 
które pojawiają się w rzece często oraz mogą być zależne od wysokich przepływów, 
które pojawiają się rzadko; z drugiej strony jeśli w rzece pojawiają się przepływy o 
nietypowym charakterze (w domyśle – w wyniku działalności człowieka), są one 
interpretowane jako presja/zakłócenie dla ekosystemu rzecznego i mogą w sposób 
fundamentalny zmienić jego charakter; 

• identyfikacja najbardziej istotnych komponentów naturalnego reżimu przepływów 
i uwzględnienie ich jako część zmodyfikowanego reżimu tak, aby zachowana 
została dobra kondycja ekosystemu; 

• niektóre wielkości przepływu wpływają na geomorfologię koryta bardziej niż inne, 
w związku z czym ich identyfikacja i uwzględnienie w zmodyfikowanym reżimie 
przepływów pomaga zachować naturalną strukturę koryta i różnorodność 
fizycznych biotopów. 

Metoda ta była na szeroką skalę, rutynowo stosowana w RPA w związku z koniecznością 
spełnienia wymogów miejscowego prawa wodnego: 1998 Water Act (DWAF, 1999). Ponadto 
była stosowana w Australii oraz stanowiła punkt wyjścia do lokalnych adaptacji: brytyjskiej 
i norweskiej. 

1) Metoda Building Block – adaptacja brytyjska 

2) Metoda Building Block – adaptacja norweska 

3) Benchmarking Methodology i inne. 

Benchmarking Methodology 

Jak wspomniano metoda Benchmarking (odniesienia) opiera się częściowo na BBM. Jej 
głównym elementem jest określenie podstawowych wskaźników hydrologicznych mających 
znaczenie ekologiczne i ustalenie ekologicznych konsekwencji różnych poziomów tych 
indykatorów. Odbywa się to przez porównanie indykatora na odcinku referencyjnym ze 
zbiorem odcinków odniesienia o różnym poziomie alteracji antropogenicznej. Odcinki 
odniesienia są wybrane tak, aby reprezentowały cały zakres zmienności. Ocena skutków 
ekologicznych i ich powiązania z przepływem odbywa się przy pomocy grupy eksperckiej.  
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Odchylenie statusu ekologicznego od warunków ocenia się w pięciostopniowej skali. Zaletą tej 
metody jest, iż bierze pod uwagę aspekty geomorfologiczne (Brizga i in 2002). Ograniczeniem 
jest poleganie na grupie eksperckiej i jakościowa raczej niż ilościowa ocena responsu 
ekologicznego.  

Metoda Ecological Limits OF Hydrological Alteration ELOHA 

W metodzie tej wyróżnione są dwa etapy: naukowy oraz społeczny. Istotną częścią etapu 
naukowego jest synteza ekologicznych i hydrologicznych baz danych z wybranych rzek 
charakterystycznych dla obszaru analiz w celu opracowania mających silne naukowe podstawy, 
testowalnych związków pomiędzy antropogenicznymi zmianami przepływu (ang. flow 
alterations), a odpowiedzią biot. Opracowanie tych związków poprzedzone jest analizą stopnia 
przekształcenia reżimu hydrologicznego wszystkich badanych odcinków rzek oraz ich 
klasyfikacją biorącą pod uwagę czynniki hydrologiczne oraz geomorfologiczne. Efektem 
końcowym etapu naukowego metody ELOHA jest materiał, który w drugim etapie społecznym 
ma posłużyć do określenia tzw. standardów przepływów środowiskowych (ang. environmental 
flow standards), co w praktyce może przyjąć jedną z dwóch form: restrykcyjnych wartości 
progowych (np. ograniczeń na gospodarcze wykorzystanie wód w sensie przepływów 
nienaruszalnych) albo aktywnych wartości progowych (np. uwzględniających wymagania 
środowiska hydrogramów odpływu ze zbiorników retencyjnych). W procesie tym bierze się 
pod uwagę zróżnicowane cele ekologiczne dla różnych odcinków rzek, co przekładając na 
język Ramowej Dyrektywy Wodnej, można streścić tak: wyznaczone standardy mogą 
i powinny być inne dla zagrożonych i silnie zmienionych części wód niż dla niezagrożonych 
części wód. W praktyce etap społeczny przebiega we współpracy zarządów gospodarki wodnej, 
interesariuszy oraz naukowców-ekspertów, chociaż rola i udział poszczególnych uczestników 
podejmowania decyzji jest różna w różnych krajach i stanach. Końcowym elementem etapu 
społecznego jest wdrożenie standardów przepływów środowiskowych przez właściwe agencje. 
W najbardziej zaawansowanych przypadkach wyznaczone standardy, jak i pozostałe elementy 
procesu ELOHA są składowymi systemu wspomagania decyzji (DSS) dla zintegrowanej 
gospodarki wodnej, co miało miejsce w niektórych stanach USA (por. Kendy i in. 2012). Biorąc 
pod uwagę powyższe oraz fakt, że metoda ramowa ELOHA zaczęła być w ostatnich latach 
powszechnie stosowana w wielu krajach na różnych kontynentach, wstępnie można ocenić, że 
po niezbędnej adaptacji uwzględniającej lokalne warunki i ograniczenia, mogłaby ona stanowić 
obok metod wskaźnikowych oraz modeli siedliskowych trzon metody wyznaczania 
przepływów środowiskowych w skali Polski. 

2.1.3 Grupa 3: Metody oceny i symulacji siedlisk 

Modele opisujące związki pomiędzy fauną i florą oraz środowiskiem abiotycznym pozwalają 
na ilościową ocenę zmian dostępności siedlisk oraz określenie warunków korzystnych dla 
organizmów wodnych (Parasiewicz i Dunbar 2001). Mogą być one dzięki temu skutecznym 
narzędziem zarządzania ekosystemami rzek i gospodarki rybackiej. Modele te opierają się 
o połączenie numerycznego modelu środowiska fizycznego (np.: geometrii koryta, hydrauliki) 
z probabilistycznymi funkcjami preferencji użytkowej (w odniesieniu do wymagań ryb), 
pozwalając oszacować powierzchnię siedlisk dostępną dla różnych gatunków ryb przy 
zróżnicowanych warunkach przepływu. Pierwsze modele tego typu powstały w latach 
siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych i stały się jednymi z najbardziej zaawansowanych 
i dokładnych narzędzi planowania przepływów środowiskowych, zapewniających stałą 
dostępność różnorodnych siedlisk niezbędnych do utrzymania występujących w rzece 
organizmów. Metody te składają się z trzech podstawowych elementów: modelu 
hydraulicznego opisującego rozkład parametrów hydromorfologicznych (prędkość, głębokość, 
substrat, struktura dna) przy różnych przepływach, modelu biologicznego matematycznie 
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opisującego zależność występowania zwierząt od kombinacji owych parametrów oraz modelu 
probabilistycznego łączącego powyższe modele w celu predykcji obszarów użytkowanych 
przez zwierzęta na bazie parametrów hydromorfologicznych. Jako produkt powstaje krzywa 
zależności pomiędzy przepływem, a ilością użytecznego siedliska, która jest podstawą 
determinacji optymalnych ilości wody koniecznych do zapewnienia egzystencjalnej przestrzeni 
organizmów wodnych. 

2.1.3.1 Metody w skali meso 

MesoHABSIM 

Mesohabitat Simulation system (MesoHABSIM) to system modelowania siedlisk rzecznych, 
który idzie w ślady – Instream Flow Incremental Methodology i Physical Habitat Simulation 
Model (PHABSIM) – metod opracowanych w celu badania biologicznych reakcji na zmiany 
środowiskowe (Bovee i in. 1998). MesoHABSIM umożliwia prowadzenie badań 
i prognozowanie w odniesieniu do systemów rzecznych w skali zlewni. System opiera się na 
danych o rozdzielczości odzwierciedlającej reakcje zwierząt na zmiany w środowisku 
zewnętrznym i ich efektywnej ekstrapolacji do skali umożliwiającej planowanie i zarządzanie. 
Podstawowym krokiem w rozwoju tego systemu było zdefiniowanie odpowiedniej biologicznie 
skali pozwalającej na identyfikację siedlisk, które znacząco różnią się składem zespołów 
ichtiofauny. Wybrano tzw. skalę mezo opisującą powierzchnię siedliska użytkowaną przez 
zwierzęta na przestrzeni całego dnia (tzw. mezohabitaty) (Aadland 1993, Lobb i Orth 1991). 

Mezohabitaty są określane przez jednostki hydromorfologiczne (Hydromorphological units - 
HMUs), takie jak plosa czy bystrza, ich geomorfologię i hydrologię. Siedliska są kartowane 
przy różnych warunkach przepływu na wybranych, reprezentatywnych odcinkach. W każdym 
siedlisku odbywają się też pomiary hydrauliczne, które eliminują subiektywność szacowań 
jednostki hydromorfologicznej. Oceny liczebności ryb w losowo wybranych siedliskach 
prowadzane za pomocą elekropołowów lub obserwacji podwodnych, zaś bezkręgowców – 
metodą poboru próbek dna. Równolegle prowadzona jest dokładna charakterystyka jednostek. 
Zebrane dane służą opracowaniu modeli matematycznych, które selekcjonują mezohabitaty 
preferencyjne, czyli częściej użytkowane przez ryby lub inne organizmy. Ważnym elementem 
metody jest wysoka jakość modelu biologicznego, który opiera się na zaawansowanej 
statystyce lub na danych zaczerpniętych z literatury światowej. MesoHABSIM jest 
przystosowany do prognozy siedlisk całych zespołów zwierzęcych, a także do analizy 
zmienności w czasie, determinacji dopuszczalnych czasów trwania deficytów siedliskowych. 
Przepływy środowiskowe są wybierane na bazie ilości koniecznego siedliska, a także 
częstotliwości występowania wydarzeń deficytowych o różnych czasach trwania (Tabela 6). 
Ten element jest zgodny z wymaganiami zachowania naturalnego reżimu hydrologicznego 
(Natural Flow Paradigm) i pozwala na zachowanie zbliżonej do naturalnej zmienności 
przepływów. Ponieważ model powstał na bazie GIS charakteryzuje się on dużą elastycznością 
w symulacji zmian morfologicznych, pozwalając na ustalenie warunków referencyjnych 
i analizę potencjalnych działań kompensujących braki wody w rzece. Ostatecznym elementem 
metodologii są indeksy i narzędzia pozwalające na wdrożenie rezultatów w działaniach 
operacyjnych, jak i porównywania scenariuszy planistycznych. 
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Tabela 6. Kryteria zarządzania przepływem opracowane dla dwóch poziomów 
przepływu na rzece Saugatuck, CT 

Okres 
biologiczny 

Żerowanie 
i wzrost 

Jesienne 
tarło 

Zimowanie Wiosenne 
powodzie 

Wiosenne 
tarło 

Orientacyjne 
terminy 

lipiec - 
wrzesień 

październik - 
listopad 

grudzień - 
luty 

marzec - 
kwiecień 

maj - 
czerwiec 

Przepływ 
podstawowy (10-2 
m3 s-1 km-2) 

0,74 0,40 2,09 2,09 1,10 

Dopuszczalny 
czas trwania 
poniżej (dni)  

34 13 20 19 14 

Katastroficzny 
czas trwania 
poniżej (dni)  

85 56 47 35 42 

Przepływ 
egzystencjalny   
(10-2 m3 s-1 km-2)  

0,06 0,06 0,44 1,10 0,40 

Dopuszczalny 
czas trwania 
poniżej (dni)  

14 8 18 10 10 

Katastroficzny 
czas trwania 
poniżej (dni) 

49 26 33 15 20 

Przepływ 
minimalny  
(10-2 m3 s-1 km-2)  

0,002 0,006 0,052 0,204 0,051 

Przepływ podstawowy jest odpowiednikiem typowych warunków siedliskowych, przepływ 
egzystencjalny (środowiskowy) jest równoważny z rzadko występującym poziomem siedlisk, 
a przepływ minimalny jest najniższym przepływem w badanej historii. 

Kryteria przepływu tworzą podstawę ACT-ogramów, które mogą być wykorzystane w celu 
określenia, jak długo dany gatunek czy zespół ryb może tolerować niekorzystne warunki 
siedliskowe (Rysunek 1) i zarządzania odpowiednich działań kompensacyjnych 
(hydrologicznych lub morfologicznych). 
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Rysunek 1. Przykład ACTogramu w letnim okresie biologicznym „żerowania i wzrostu 
ryb” na rzece Eightmile 

 

Czas trwania na osi Y reprezentuje liczbę dni, w których przepływy są nieustająco poniżej 
poziomu określonego na osi X. Kolorowe obszary wskazują czy czas trwania wydarzenia 
należy uznać za typowy (zielony), długotrwały (żółty) czy katastrofalny (czerwony). Gwiazdki 
wskazują, jak długo trwały przepływy poniżej danego poziomu (np. 4 m3 s-1) w dniu 31 sierpnia 
2005 r. Wykres przedstawia dwa różne scenariusze (warunków obecnych 
i referencyjnych). Wzrost liczby dni stresu pomiędzy jednym i drugim scenariuszem 
przedstawia negatywne skutki środowiskowe przy danym poziomie przepływu. 

MesoHABSIM posiada oprogramowanie wspomagające zbiór danych, kontrolę ich jakości, jak 
i analizę. Kilkakrotnie wyniki symulacji zostały poddane weryfikacji wskazującej na 
poprawność predykcji siedlisk. Do tej pory zastosowano tą metodę wielokrotnie w USA, 
Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Nowej Zelandii i Polsce, głównie w celach określenia 
przepływów środowiskowych. Wyjątkowym atutem metody MesoHABSIM jest możliwość 
oceny środowisk o złożonej i zróżnicowanej strukturze morfologicznej, np. rzek roztokowych 
(anastomozujących) czy małych potoków górskich, gdzie precyzyjne zbieranie danych w skali 
mikro jest bardzo uciążliwe i kosztowne.  

Norweska Metoda Badania Siedlisk 

Nieco podobny system powstał w Norwegii tzw. Norweska Metoda Badania Siedlisk (Borsányi 
i in. 2004), jak i w Niemczech (MesoCASIMIR: Eisner i in. 2007). W obu przypadkach zbiór 
danych pomija pomiary hydrauliczne (prędkość i głębokość), a model biologiczny opiera się 

Przepływ (m
3

s
-1

 ) 

Czas 
trwania 
(dni) 

Dni 

Dni 

Siedlisko referencyjne 
Siedlisko obecne 
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na uproszczonych statystykach lub opinii eksperckiej. Modele te są w trakcie rozwoju i były 
stosowane raczej sporadycznie, głównie na ciekach górskich. Brak w nich także analizy zmian 
czasowych i oceny zespołowej. Brak także specyficznego oprogramowania. 

Mesohabitat Evaluation Model 

Innym podobnym modelem jest Mesohabitat Evaluation Model (MEM- Hauer i in .2010), który 
opiera się na zasadach zbliżonych do MesoHABSIM, jednakże zbiór danych hydraulicznych 
odbywa się w skali mikro, czyli lepiej przystosowanej do potrzeb stochastycznych modeli 
hydrodynamicznych. Ogranicza to wielkość badanej powierzchni (tzn. długości odcinka), a 
także zastosowanie do relatywnie nieskomplikowanych systemów rzecznych (pojedyncze 
koryta o prostej strukturze). Z drugiej stronu metoda umożliwia zastosowanie 
wielowymiarowego modelu hydrodynamicznego w zastępstwie wielokrotnych pomiarów. 
Kartowanie jednostek hydromorfologicznych odbywa się semiautomatycznie na podstawie 
danych hydraulicznych modelu komputerowego. Mankamentem jest uproszczony model 
biologiczny. Dotychczasowe wdrożenia modelu są raczej sporadyczne. 

CASiMIR 

Popularny model stosowany w Europie zachodniej to model CASiMIR, który powstał na 
Uniwersytecie Stuttgart w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (Schneider i in. 2001). Jest to 
typowy model analizy siedlisk w skali mikro, tzn. badający geometrię w skali stosownej do 
wykorzystania modelu hydrodynamicznego. Pomiary odbywają się z reguły w profilach 
poprzecznych i zmiany hydrauliki z przepływem są symulowane dla każdego mierzonego 
punktu przy pomocy jedno- lub dwuwymiarowego modelu hydrodynamicznego. Każdemu 
z punktów sieci są przyporządkowane wartości indeksu użyteczności dla badanego gatunku ryb 
lub bezkręgowców. Indeksy te są opracowane przy pomocy modelu biologicznego opartego na 
logice fuzzy i eksperckich danych wejściowych. Model ten nadaje się najlepiej do zagadnień o 
dużym stopniu szczegółowości takich jak np. wpływ operacji szczytowych na organizmy 
wodne, jak i oceny zmian hydraulicznych przy dużym rozrzucie przepływu. Oprogramowanie 
składa się z kilku modułów oddzielnie dla ryb, makrozoobentosu i roślinności przybrzeżnej. 
Podobnie jak w innych modelach symulujących szeroką gamę przepływów nie bierze on pod 
uwagę zmian w zachowaniu organizmów wodnych występujących przy dużych zmianach 
przepływu. W literaturze udokumentowano, że wiele organizmów korzysta z innego typu 
siedlisk w trakcie powodzi, suszy niż podczas przepływów o wyższej częstotliwości. Inne 
ograniczenia są podobne jak w metodzie MEM.  

2.1.3.2 Metody w skali mikro 

Physical Habitat Simulation Model PHABSIM 

Model PHABSIM, który jest prekursorem wszystkich powyższych metod jest typowym 
modelem mikrosiedliskowym, który korzysta z modeli hydrodynamicznych w celu prognozy 
zmian hydraulicznych i najczęściej stosuje uproszczone modele biologiczne. Model ten powstał 
we wczesnych latach siedemdziesiątych i zastosowano go setki razy w USA i na świecie (Bovee 
i in 1998). Posiada on narzędzia pozwalające na analizy czasu trwania. Praktyka wykazała, że 
jest on pracochłonny, a także podatny na tendencyjne manipulacje. Jednakże, ze względu na 
długą historię istnieje duża biblioteka modeli biologicznych, szczególnie dla ryb 
dwuśrodowiskowych. Wielu naukowców pokusiło się o zastosowanie statystycznie wyższej 
jakości kryteriów biologicznych, pozostało to jednak raczej w kręgach akademickich. W 
praktyce konsultacyjnej korzysta się z bardzo uproszczonych modeli (zbyt niska rozdzielczość 
i uproszczone modele biologiczne). Pomimo długiej historii badania weryfikujące 
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zastosowanie tego modelu są bardzo rzadkie. Istnieje także duża biblioteka oprogramowań 
stosujących ten sam schemat, do których należy także model RHYHABSIM stworzony 
i stosowany szeroko w Nowej Zelandii.  

River Signature 

Model River Signature jest także modelem w skali mikro, rozpoznającym zależność prędkości 
i głębokości wody w indywidualnych lokalizacjach (Le Coarer 2007). Głównym produktem są 
matryce przedstawiające ilościowe rozkłady obu parametrów, które podlegają waloryzacji 
biologicznej. Pozwala to na bardziej zaawansowaną analizę biologiczną, w której oba elementy 
są brane równocześnie pod uwagę. Model ten jest stosowany głownie w południowej Francji 
i sporadyczne innych krajach Europy Zachodniej. W ostatnich latach zastosowano ten model w 
kombinacji ze statystycznym modelem hydraulicznym wymagającym małej ilości pomiarów 
terenowych. Mankamentem jest brak rozpoznania biologicznej wartości struktur dennych, co 
ogranicza zastosowanie modelu do gatunków reofilnych. 

ESTMHAB 

Model ESTIMHAB, również powstały we Francji bazuje na statystycznym modelu 
hydraulicznym i wymaga tylko 10-15 pomiarów szerokości oraz 40-100 głębokości i podłoża 
przy dwóch różnych przepływach (Lamouroux 2002). Obniża to znacznie potrzeby finansowe 
do zastosowania modelu, który bazuje na statystycznych algorytmach powstałych w wyniku 
analizy zależności pomiędzy ilościowym rozkładem prędkości i głębokości z kilkuset rzek. 
Słabą stroną modelu jest ponownie zastosowanie uproszczonych modeli biologicznych, 
pochodzących z biblioteki PHABSIM. Badania porównawcze wykazały większą wariancję 
rezultatów niż przy użyciu metody PHABSIM. Oprogramowanie jest bardzo proste i łatwo 
dostępne. Model był stosowany sporadyczne we Francji i Nowej Zelandii, i zyskuje szybko na 
popularności ze względu na niski koszt aplikacji.  

2.2 Przekrojowa analiza metod 
W Tabela 7 przeanalizowano w jakim stopniu przedstawione powyżej grupy metod spełniają 
wymagania konieczne do stworzenia praktycznego systemu oceny przepływów 
środowiskowych w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odpowiada ona na pytania 
o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju właściwej metodyki dla obszarów Polski. W jaki sposób 
metody biorą pod uwagę aspekty opisane powyżej zostało przedstawione w pięciostopniowej 
skali od 1-nie bierze pod uwagę, do 5- bardzo dobrze.  

Formuły wskaźników hydrologicznych wykazują najsłabsze podstawy ekologiczne i są 
nastawione raczej na zapewnienie przetrwania organizmów niż utrzymania zdrowych 
populacji. Niektóre zakładają bezpodstawnie, że pozostawienie 10 % przepływu w rzece 
zapewni takie przetrwanie. Metody takie jak wielokryterialna metoda Kostrzewy i małopolska 
wyróżniają się wzięciem pod uwagę sezonowej zmienności potrzeb ekologicznych. Są to 
metody tanie i łatwe do zastosowania w postępowaniu administracyjnym. Mimo to brak 
solidnej dokumentacji, że wybrana wielkość przepływów skutkuje w ochronie populacji.  

Z podobnym mankamentem borykają się metody analizy kameralnej, hydrologiczne 
i hydrauliczne. Ich głównym założeniem jest brak wpływu morfologii rzeki na jakość siedliska 
rzecznego. Dlatego też ich zastosowanie jest ograniczone do cieków referencyjnych i mało 
zmienionych. Metody ekologiczne ograniczają się tylko do dwóch elementów ekosystemu: 
makrobezkręgowców i ryb. Metoda SWMI opiera się o chyba najlepszy na świecie system 
szacowania przepływów na odcinkach niekontrolowanych. Metoda HEFR świetnie 
wykorzystuje główne wątki metod holistycznych, jak ELOHA i metody IHA, oferując 
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ilościowe kryteria. Podobnie metoda uproszczona HFSR, która jest jedyną biorącą pod uwagę 
elementy morfologiczne rzeki. Jednakże jakość danych biologicznych i morfologicznych jest 
niska i podatna na manipulacje.  

Największym walorem metod holistycznych jest to, że biorą pod uwagę wiele elementów 
ekosystemów rzecznych dbając o ich potrzeby. Jednakże dzieje się to kosztem jakości danych 
wejściowych i łatwości zastosowania. Tworzą one jednakże bardzo dobry system ramowy, 
który może być uzupełniony danymi pochodzącymi z bardziej szczegółowej analizy. 

Jak wynika z tego zestawienia najbardziej jakościowo obiecujące są metody siedliskowe 
i metody holistyczne. Obie grupy wymagają nakładów przy zbiorze danych albo w formie 
danych empirycznych bądź danych eksperckich. Najwyższą punktację wśród metod 
siedliskowych otrzymała metoda MesoHABSIM, a wśród metod holistycznych Benchmarking 
Methodology. Spośród metod kameralnych (czyli wymagających niewielkich nakładów) 
najbardziej wyróżniają się metoda HEFR i SWMI. Metoda HEFR ma tę zaletę, iż zawiera 
komponenty kompatybilne z metodą ELOHA oraz MesoHABSIM.  

Tabela 7. Podsumowanie przydatności wybranych metodyk do celu ustalenia 
przepływów środowiskowych w pięciopunktowej skali (od 1-nie bierze pod uwagę, do 5- 
bardzo dobrze) 
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Formuły wskaźników 

hydrologicznych 

Metody przepływów stałych 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 15

Metody przepływów zmiennych 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 17

Metody kameralne

IHA 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 16

HEFR 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 25

Metoda globalna Smakhtina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

WPM 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 14

R-2 cross 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 17

LIFE 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 16

HFSR - wersja uproszczona 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 23

Metody Holistyczne

ELOHA 5 3 3 4 3 3 1 4 3 1 30

Building Block Methodology 5 3 3 4 3 3 1 4 3 1 30

Benchmarking Methodology 5 3 3 4 3 4 3 4 3 2 34

Metody siedliskowe

MesoHABSIM 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49

CASIMIR 1 4 3 3 3 3 3 2 5 5 32

River Signature 1 4 3 3 3 3 3 3 5 5 33

MEM 1 4 3 3 4 3 3 3 5 5 34

PHABSIM 1 3 3 3 3 3 3 2 5 5 31

Norwegian Habitat Model 1 4 3 3 4 3 3 3 5 5 34

RHYHABSIM 1 3 3 3 3 3 3 2 5 5 31

ESTIMHAB 1 3 4 3 3 3 3 5 5 5 35

1. Jakość oceny wpływu przepływów na 
organizmy wodne i od wód zależne

2. Możliwość efektywnej aplikacji 
wyników oceny w skali zlewni

3. Możliwości wykorzystania 
instrumentu w postępowaniu 
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3 Zdefiniowanie zagadnienia "przepływu 
środowiskowego" 

W ramach niniejszego projektu przyjęto następującą definicję: „Proces szacowania 
przepływów środowiskowych - rozumie się przez to proces obejmujący: 

• określenie ekologicznych wskaźników realizacji celów środowiskowych dla siedlisk 
i gatunków od wód zależnych; 

• określenie metody przeliczalności wskaźników na wartości przepływów; 

• określenie w kontekście presji antropogenicznych wartości przepływów 
gwarantujących realizację celów środowiskowych, których niedochowanie możliwe 
jest jedynie w przypadku spełnienia przesłanek derogacji przewidzianych w 
przepisach prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności: 

o art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej; 

o art. 6.4 Dyrektywy Siedliskowej; 

o innych wspólnotowych i krajowych przepisach o ochronie przyrody (przepisy 
o ochronie gatunkowej/przepisy z zakresu krajowych obszarowych form 
ochrony przyrody).” 

Z perspektywy prawnej kluczową kwestią w związku ze stosowaniem powyższej definicji jest 
wypracowanie metodyki uwzględniania wartości przepływów gwarantujących realizację 
celów środowiskowych w postępowaniach w sprawie: 

• opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz zlewni; 

• decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

• pozwolenia wodnoprawnego na wykonywania urządzeń wodnych oraz na 
szczególne korzystanie z wód; 

• decyzji zatwierdzającej instrukcję gospodarowania wodą. 

Co istotne dla efektywności proponowanej definicji we wszystkich ze wskazanych powyżej 
procedur zastosowanie znajduje art. 4.7. RDW oraz art. 6.4. Dyrektywy Siedliskowej (przy 
uwzględnieniu poziomu wiedzy na temat presji i stanu środowiska). W efekcie w toku 
stosownych postępowań analizowane będą następujące okoliczności: 

• czy w stosunku do presji zagrażającej celowi środowiskowemu brak jest 
alternatywnych działań? 

• czy za realizacją danej presji zagrażającej celowi środowiskowemu przemawia 
nadrzędny interes społeczno – gospodarczy? 

• czy w przypadku spełnienia obu powyższych przesłanek zapewniono wszelkie 
działania minimalizujące i kompensujące oddziaływanie danej presji? 

W kontekście powyższej propozycji przytoczenia wymaga również robocza definicja przyjęta 
w ramach prac nad Wytycznymi Komisji Europejskiej. W świetle projektu Wytycznych: 
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„Przepływy środowiskowe są zdefiniowane jako " reżim hydrologiczny zgodny z realizacją 
celów środowiskowych RDW w naturalnych wodach powierzchniowych, o których mowa w 
artykule 4 (1)". 

Według Art.4 (1) RDW cele środowiskowe odnoszą się do: 

- nie pogarszanie istniejącego stanu; 

- osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego w naturalnej części wód powierzchniowych, 

- zgodności z normami i celami dla obszarów chronionych, a zwłaszcza tych, wyznaczonych do 
ochrony siedlisk i gatunków, tam gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem dla ich ochrony, w tym odpowiednich obszarów Natura 2000 wyznaczonych na 
mocy dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej. 

W przypadku wód wyznaczonych jako silnie zmienione części wód i / lub korzystających z 
derogacji, wymagania w zakresie warunków przepływu mają uwzględniać wykonalność 
techniczną jak społeczno-ekonomiczne skutki wdrożenia przepływu środowiskowego. 
Przepływy wdrażane w tych częściach wód nie są objęte definicją roboczą i będą traktowane 
odrębnie. Tym niemniej te rodzaje przepływów są w pewnym stopniu przedmiotem niniejszych 
wytycznych.” 

Powyższa propozycja definicji jest mocno dyskusyjna z następujących względów: 
• ograniczenie definicji do naturalnych części wód podczas gdy silnie zmienione części 

wód również mają swój cel środowiskowy w postaci zachowania/osiągnięcia dobrego 
potencjału ekologicznego, którego wskaźniki wcale nie są tak odległe od wskaźników 
dla dobrego stanu; 

• społeczno ekonomiczne skutki wdrożenia przepływu środowiskowego dotyczą tak 
samo naturalnych części wód: w przypadku gdy skutki te zagrażają realizacji celu 
środowiskowego ich wystąpienie dopuszczalne jest jedynie gdy brak jest wariantów 
alternatywnych dla danego działania a wskazane interesy społeczno ekonomiczne są 
nadrzędne względem środowiskowych; 

• nie da się wydzielić przepływów zgeneralizowanych na poziom zlewni tylko dla 
naturalnych części wód bez skutków dla silnie zmienionych bo zlewnia to często system 
„przeplatających” się części wód (naturalne/silnie zmienione) i tego typu 
wyodrębnienie jest tworem sztucznym; 

• wskazana definicja niejako sugeruje złagodzenie celów środowiskowych dla silnie 
zmienionych części wód (wykonalność techniczna, aspekty społecznoekonomiczne) 
podczas gdy jeżeli chodzi o wymogi przepływów to z uwagi na niższy stopień 
użyteczności siedliska wymogi te powinny być zasadniczo ostrzejsze aniżeli dla 
naturalnych części wód; 
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4 Charakterystyka elementów kształtujących reżim 
hydrologiczny oraz ich wpływu na ekosystemy 
wodne i od wód zależne występujące w Polsce 

4.1 Charakterystyka naturalnych czynników kształtujących 
reżim hydrologiczny 

Reżim hydrologiczny jest jednym z głównych elementów oceny stanu hydromorfologicznego 
wód wg RDW. Warunkowany jest szeregiem czynników naturalnych i sztucznych 
kształtujących takie jego składowe jak: natężenie przepływu, stan wody, prędkość przepływu, 
transport rumowiska, zjawiska lodowe (Dynowska 1971, Ilnicki i inni 2011). W przypadku rzek 
naturalnych znaczenie poszczególnych komponentów środowiska w modelowaniu stanów wód 
i dynamiki przepływów jest zróżnicowane. O ilości zjawisk ekstremalnych i charakterze 
wezbrań, częstości niżówek i dynamice procesów korytowych decyduje poza morfologią 
terenu, wielkością zlewni, budową geologiczną charakter zasilania rzek oraz ilość opadu. 
Klimat jest głównym czynnikiem intensyfikującym aktywność procesów fluwialnych. Na 
podstawie datowań naukowcy wyznaczyli okresy wzmożonej aktywności rzek związanej ze 
zwilgotnieniem klimatu przypadającym na: 6800-6450 p.n.e., 3300-3000 p.n.e., 1500-1300 
p.n.e. (Starkel 1983; Rutkowski, 1987; Kalicki 1991); 7222-6780 p.n.e.; 6678-6450 p.n.e.; 
3385-3250 p.n.e.; 3168-2980 p.n.e.; 1779-1214 p.n.e.; 1300-1158 p.n.e. (Kalicki 1996). Należy 
podkreślić rolę rzeźbotwórczą epizodycznych zdarzeń o charakterze katastrofalnych wezbrań 
w transformacji struktury dolin rzecznych (Tichy 1951, Krąpiec 1996). Rozwój dolin rzecznych 
związany ze zmianą reżimu jest wynikiem ocieplenia klimatu oraz wzmożonej działalności 
człowieka - okres korelowany z kulturą łużycką (Jahn, Szczepankiewicz, 1967). Kolejne 
ochłodzenie klimatu datowane na 1400-1320 p.n.e., będące prawdopodobnie efektem 
wybuchem wulkanu na Santorynie, doprowadziło do wzrostu ilości powodzi zatorowych, 
świadczą o tym mechanicznie uszkodzone - prawdopodobnie przez krę lodową - drzewa 
kopalne (Kaliki 1991). Kolejny etap erozji rzecznej pokrywa się z okresem intensywnego 
karczowania lasów (225-325AD). Przyjmuje się, że pod koniec okresu miało miejsce stopniowe 
odnowienie lasów w dnach dolin. Wraz ze wzrostem temperatury (425-575 AD) i intensywnym 
rozwojem gospodarczym nastąpiła wzmożona erozja rzeczna (Baillie 1994). Kolejny ważny 
etap rozwoju rzek Polski ściśle związany jest ze zmianą klimatu tzw. „mała epoka lodowcowa”. 
Pierwsze ochłodzenie tzw. minimum Oorta przypadło na lata: 1010-1050. Okresy ocieplenia 
prowadziły do intensyfikacji powodzi, erozji rzecznej, podcinania meandrów. Kolejne 
ochłodzenie tzw. minimum Wolfa przypada na lata 1280-1340. Trzecia faza ochłodzenia 
klimatu tzw. minimum Spoerera przypada na lata 1420-1530. Pod koniec tego okresu nastąpiło 
znaczące ocieplenie, które wiązało się z intensyfikacją zjawisk katastrofalnych i wzrostem 
erozji rzek. Wzrost temperatury w latach 1720-1850 dał początek tzw. epoce industrialnej 
(Cronin et all 2003) i regulacji rzek na wielką skalę. 

Do naturalnych czynników kształtujących reżim hydrologiczny należy zaliczyć:  

• Uwarunkowania klimatyczne 

Zmiany reżimu związane ze zmianą klimatu zapisały się w postaci systemu teras zalewowych, 
nadzalewowych oraz poziomów rozcięć erozyjnych. Poziom mad ściśle należy korelować 
z ociepleniem klimatu i z rozwojem rolnictwa. Terasy nadzalewowe wyższe formowane były 
w plejstocenie przez rzeki roztokowe przeciążone materiałem skalnym. Powierzchnia teras 
urozmaicona jest szeregiem zagłębień, rynien i kanałów współcześnie często 
wykorzystywanych przez niewielkie cieki. W wyniku procesów eolicznych wiele form 
zamaskowanych zostało przez procesy eoliczne [Baraniecka 1982; Starkel 1996]. Wyrównanie 
przepływów i spadek dostawy rumowiska do rzek był przyczyną zmiany reżimu 
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hydrologicznego rzek na przełomie plejstocenu i holocenu. W efekcie nastąpiła zmiana typu 
koryt z roztokowych na meandrujące (Falkowski 1971; Kozarski 1974). Powstała płaska 
powierzchnia niższego terasu, urozmaicona systemem odciętych koryt i starorzeczy, wałów 
piaszczystych i piaszysto-pylastych. W wyniku działalności człowieka i zmniejszenia retencji 
ponownie większość koryt wykazuje tendencję do roztokowania (Horska-Schwarz, Latocha 
2009, Falkowski, Ostrowski 2011). 

• Uwarunkowania hydrologiczne 

Jednym z podstawowych czynników rzeźbotwórczych jest woda. Woda zasilająca ośrodek 
skalny determinuje procesy fizyczne i chemiczne kształtujące stosunki wodne w zlewni. 
W zależności od typu zasilania (niwalny, pluwialny, niwalno-pluwialny) kształtuje się poziom 
wód podziemnych oraz zmienność przepływów dobowych. Zmienność przepływu decyduje 
bezpośrednio o charakterze procesów fluwialnych. Przepływy korytotwórcze odgrywają 
zasadniczą rolę w kształtowaniu morfologii koryt rzecznych i decydują o zróżnicowaniu form 
morfologicznych i siedlisk. W przypadku przepływów minimalnych dominują procesy 
stabilizujące układ morfologiczny danego cieku, z tendencją do degradacji w przypadku zaniku 
przepływu. 

W przypadku zlewni górskich ze względu na duże spadki i szybki odpływ wód ze stoku 
przeważa erozja wgłębna. Dominuje odpływ powierzchniowy, niewielki udział ma odpływ 
śródpokrywowy – woda w zwietrzelinie zasila wysięki i młaki śródstokowe. Odpływ 
jednostkowy rzędu: 50 l/s km2 Tatry – 10 l/s km2 Sudety, Karpaty.  

Ze względu na charakter podłoża w zlewniach wyżynnych dominuje odpływ śródpokrywowy. 
Zasilanie warstw wodonośnych cechuje się dużą zmiennością, co wynika z właściwości 
ośrodka skalnego. Odpływ jednostkowy rzędu: 5-10 l/s km2, zaś przepływ średni dobowy jest 
raczej wyrównany ze względu na retencję wody w podłożu.  

Zlewnie nizinne cechuje duża miąższość osadów aluwialnych, dlatego w bilansie dominuje 
odpływ podziemny i zasilanie warstw wodonośnych. W przypadku dolin nieprzekształconych 
odpływ jednostkowy wynosi około 2 l/s km2. Przepływ średni dobowy w korycie jest 
wyrównany ze względu na mały spadek podłużny i duże właściwości retencji wody w osadach 
aluwialnych. 

• Uwarunkowania morfologiczne  

Rzeźba terenu stanowi istotny element w kształtowaniu wielkości odpływu ze zlewni 
warunkując przepływ wód w rzece i dynamikę procesów korytowych. Ze względu na spadek 
podłużny możemy wydzielić trzy typy krajobrazów rzecznych: górski, wyżynny, nizinny 
(Dębski 1971).  

Rzeki krajobrazu górskiego cechuje duży spadek koryta >5 promili. Koryto z reguły ma 
kamienne, skaliste dno głęboko wcięte w podłoże. Rumowisko wleczone stanowią głównie 
głazy, otoczaki, rumosz skalny. Struktura dna ma zazwyczaj charakter erozyjny: wodospady, 
progi skalne, kotły eworsyjne, odsypy kamieniste w strefach zmniejszonego spadku.  

Rzeki krajobrazu wyżynnego cechują się zróżnicowaną krętością koryta, którego spadek mieści 
się w granicy: 1-3 promila. Koryto wyścielone aluwiami grubofrakcyjnymi: otoczaki drobne, 
żwir gruby, piasek tworzy zróznicowaną strukturę dna. Morfologia form korytowych 
warunkowana jest zmiennością przepływu i nachyleniem terenu. Odcinkami koryto kręte 
lub lekko kręte z układem bystrz i głęboczków, miejscami wykazuje tendencję do 
roztokowania, odcinkami możliwe koryto skalne. Odsypy kamienisto-żwirowe boczne 
i śródkorytowe łatwo ulegają rozmywaniu.  
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W przypadku krajobrazu nizinnego spadek koryta wynosi: 0,05-0,5 promila. Koryto jest 
stosunkowo szerokie, wykazuje tendencje do migracji bocznej, meandruje tworząc liczne 
zakola i starorzecza. Typowe jest płaskie, szerokie dno doliny, czytelna strefa przemiałów oraz 
system teras zalewowych. Morfologia form korytowych warunkowana jest dynamiką 
przepływu. Odcinkami koryto meandrujące tworzy typowy układ bystrz-plos, miejscami 
wykazuje tendencję do roztokowania. Ze względu na dominujący udział zawiesiny w 
transporcie przeważa akumulacja materiału. Typowe formy denne: odsypy piaszczyste, wały 
brzegowe, megariplemarki. Degradacja form i modelowanie struktur korytowych zachodzi 
głównie podczas przepływu brzegowego.  

• Uwarunkowania geologiczne  

Budowa geologiczna w sposób zasadniczy warunkuje obieg wody w zlewni. Charakter podłoża 
determinuje procesy geodynamiczne kształtujące dostawę materii do koryt rzecznych, 
decydując o procesach infiltracji, retencji i spływu powierzchniowego. W przypadku podłoża 
zbudowanego ze skał litych przeważać będzie szybki odpływ powierzchniowy, poziom wód 
szczelinowych zasilać będzie lokalne młaki, wysięki i źródła. Skały osadowe cechują się 
większą retencją wód, zasilanie koryt rzecznych ma wówczas charakter spływu podziemnego. 
Dynamika procesów zapisana jest w poszczególnych poziomach terasowych w postaci piasków 
i żwirów fluwioglacjalnych, piasków i żwirów rzecznych oraz mad stanowiących źródło 
informacji o etapach rozwoju dolin związanego z odpływem wód fluwioglacjalnych i 
rzecznych.  

Koryta rzek górskich o skalnym lub aluwialnym dnie i stromych zboczach stanowią strefę 
zasilania, cechujące się dużym udziałem rumowiska wleczonego i dużą dynamiką struktury 
dna. Dominuje erozja wgłębna, a osad denny łatwo ulega uruchomieniu. Strefa dna doliny 
wyścielona jest madą kamienistą z dużym udziałem materiału zwietrzelinowego zalegającego 
na podłożu skalnym. 

Dna dolin rzek wyżynnych wypełnione są aluwiami. Koryta wcięte w aluwia lekko kręte, kręte 
i meandrujące z tendencją do roztokowania stanowią kanały tranzytowe. Dominuje głównie 
transport drobnych frakcji, ruch rumowiska wleczonego odbywa się na krótkich odcinkach. 
Charakterystyczne jest zróżnicowanie dna od płaskiego po układ bystrz i plos. Typowe są 
odsypy żwirowo- kamieniste i żwirowo-piaszczyste. 

Rzeki nizinne płyną zazwyczaj szeroką doliną o płaskim dnie. Aluwia występujące w podłożu 
tworzą poziomy teras wyższych i niższych pokrytych mułkami (madą). Koryto meandrujące 
tworzy system zakoli i starorzeczy, odcinkami z tendencją do roztokowania. Typowe są formy 
piaszczyste i namuliska. Odsypy boczne, śródkorytowe, meandrowe, wyspy, strefy 
przemiałów, stożki krewasowe, starorzecza oraz kanały powodziowe urozmaicają strukturę 
strefy korytowej i zalewowej. 

4.2 Charakterystyka antropogenicznych czynników 
kształtujących reżim hydrologiczny 

Równowaga hydrodynamiczna jest podstawowym warunkiem zachowania funkcji 
retencyjnych w zlewni. W warunkach niezaburzonych oznacza zbilansowaną dostawę 
materiału doprowadzanego i odprowadzanego z danego odcinka zlewni. Wszelkie ubytki 
rumowiska są uzupełniane z różnych źródeł (stoku, podnóża, zboczy doliny, erozji dna 
i brzegów). Dostawa może zachodzić w wyniku spływu powierzchniowego, obrywów czy 
osunięć mas ziemnych do koryta lub osypywania, nawiewania w okresie susz. W przypadku 
zaburzenia równowagi hydrodynamicznej w wyniku spadku dostawy materiału, transport 
rzeczywisty zostaje zmniejszony. W efekcie inicjowane są procesy erozji i następuje likwidacja 
typowych dla danego odcinka form dna, po czym następuje obniżenie koryta. W przypadku 
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zmniejszenia dopływu rumowiska do rzeki roztokowej następuje jej odciążenie i ma miejsce 
przekształcenie struktury morfologicznej. Wykształcają się nowe sekwencje form korytowych. 
W pierwszej kolejności formuje się układ: bystrze-ploso, w następnej fazie rozwoju koryto 
przybiera cechy rzeki o dnie płaskim, następnie wykształca się koryto skalne. Jeśli zmniejszenie 
dostawy rumowiska nastąpi do cieku meandrującego z typowym układem: bystrze-ploso 
nastąpi stopniowe przekształcenie jego struktury i wykształci się koryto o dnie płaskim. W 
przypadku wzrostu dostawy materiału do rzeki również nastąpi zmiana układu struktur 
korytowych. W rzekach o płaskim dnie wzrost dostawy rumowiska wymusi formowanie (w 
zależności od granulometrii osadów korytowych) nowego układu typowego dla rzek 
roztokowych lub wytworzy się sekwencja bystrze-ploso. Należy pamiętać że obniżenie bazy 
erozyjnej rzeki bezpośrednio wpływa na reżim. Wcięcie koryta wpływa bezpośrednio na wzrost 
pojemności korytowej, obniża opór ruchu wody podczas wezbrań, powoduje wzrost prędkości 
przepływu, zwiększa drenaż, obniża pojemność retencyjną strefy dolinnej, prowadzi do 
degradacji form korytowych i ujednolicenia struktury dna oraz zaniku zastoisk i płycizn, 
powoduje zmniejszenie krętości koryta (Strużyński 2013).  

Reakcja systemu fluwialnego na daną modyfikację jest warunkowana dynamiką przepływu. 
Warunki przepływu decydują bowiem o procesach korytowych kształtując określone formy 
denne (Radecki-Pawlik 2006). Zarówno w rzekach piaszczystodennych, jak i żwirodennych 
w sytuacji podobnego przepływu formują się takie same formy korytowe (bez względu na 
granulometrię osadów). Zmiana dynamiki przepływu prowadzi do degradacji form i zaniku 
typowych dla danego cieku siedlisk.  

Reakcja koryta na zmiany może być natychmiastowa lub opóźniona w czasie, w zależności od 
wielkości zaburzenia. Obejmuje ona szereg modyfikacji od zmiany granulometrii osadów, 
degradacji form korytowych, zmiany przekroju poprzecznego, zmiany spadku koryta do 
zmiany typu koryta (koluwialne, aluwialne, kaskadowe, próg-ploso, płaskie dno, bystrze-ploso, 
zmarszczki).  

Dynamika procesów fluwialnych warunkowana jest intensywnością przepływu i świadczy 
o nadwyżkach energii potencjalnej w korycie. Kiedy podczas wezbrania intensywność 
przepływu nie zmienia się mówimy o właściwym poziomie dostawy rumowiska do koryta. 
Kiedy wartość intensywności przepływu spada podczas wezbrania obserwuje się tendencje do 
akumulacji i formowania odsypisk, gdy zaś zwiększa się może to świadczyć o wzroście erozji 
i wcinaniu koryta (Strużyński 2013).  

O systemie zrównoważonym możemy mówić więc tylko wtedy kiedy koryto odznacza się 
równowagą hydrodynamiczną i mieści przepływy brzegowe. Podczas wezbrań rozlewa się 
swobodnie tworząc kolejne poziomy terasowe, łatwo uruchamia materiał wleczony, co sprzyja 
zróżnicowaniu form korytowych (zapewnia różnorodność siedlisk). O systemie 
zdegradowanym mówimy zaś wówczas kiedy równowaga została zaburzona, a w korycie 
mieszczą się wezbrania katastrofalne, np. Q1%, brak form korytowych. Często jedyną 
możliwością przywrócenia równowagi cieku jest rozbiórka istniejących umocnień brzegowych, 
umożliwienie rzekom swobodnej erozji bocznej i naturalnego zwiększenia dostawy materiału 
wleczonego. Naturalny wzrost krętości koryta wpływa na spadek energii przepływu prowadząc 
do zmniejszenia intensywności przepływu (Strużyński 2013).  

Zagrożeniem dla zachowania równowagi hydrodynamicznej i prawidłowego funkcjonowania 
systemu fluwialnego zlewni są działania związane z regulacją koryt rzecznych, melioracją, 
poborem wód i ograniczeniem strefy zalewu. Na poziomie zlewni wpływ na wielkość dostawy 
rumowiska, a zatem na dynamikę procesów korytowych będzie miał sposób jej 
zagospodarowania. Zlewnie rolnicze cechować będą się dużą dostawą materiału do koryt 
rzecznych, co sprzyja ich transformacji. Na przykład, wylesienie Sudetów doprowadziło do 
spadku retencji, intensyfikacji procesów korytowych oraz wzrostu dynamiki przepływu wód 
wezbraniowych. Skutkiem są katastrofalne wezbrania, podczas których dochodzi do 
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formowania nowych koryt, odpreparowywania dawnych kanałów powodziowych, erozji 
brzegów. Obecnie wiele rzek górskich wykazuje tendencję do gwałtownej zmiany typu koryta. 
Zmiana struktury użytkowania sprzyja szybkiej „ucieczce wody” ze stoku. Spadek retencji i 
zwiększony odpływ powierzchniowy zaburza równowagę hydrodynamiczną cieku prowadząc 
do zmiany stosunków wodnych w zlewni. Wymuszony spływ oznacza utrudnienie w zasilaniu 
wód gruntowych, prowadząc do spadku zdolności retencyjnych gleb. W efekcie następuje 
wzrost ilości przepływów korytotwórczych, wzmaga się erozja wgłębna i boczna. Ilość 
wezbrań o charakterze ekstremalnym rośnie proporcjonalnie, gdyż nawet jednorazowy opad o 
charakterze nawalnym może wygenerować szybki przybór wód w rzece i prowadzić do ich 
wezbrania.  

• Eksploatacja aluwiów rzecznych 

Następstwem pozyskiwania materiału korytowego są zmiany strukturalne i funkcjonalne koryt. 
Skutki wydobycia osadów dennych mogą być krótkotrwałe, ustępując samoistnie po 
zaprzestaniu prac, tudzież trwale zmieniając stosunki wodne (np. zbiorniki powyrobiskowe). 
Niekontrolowany pobór piasków i żwirów z dna koryt prowadzi do destabilizacji i degradacji 
form fluwialnych (Wyżga 2005, 2008, Wyżga i in. 2010). Efektem działań jest ujednolicenie 
morfologii dna, przerwanie ciągłości transportu rumowiska, wzrost energii przepływu, erozja 
wgłębna i degradacja siedlisk. W konsekwencji wcinanie rzeki w podłoże prowadzi do 
obniżenia zwierciadła wód gruntowych, przesuszenia siedlisk i zaniku naturalnych zbiorników 
wodnych. Obniżenie bazy erozyjnej rzeki skutkuje zmniejszeniem retencji wód 
wezbraniowych, których przepływ koncentruje się głównie w pogłębionym korycie. Kolejnym 
zagrożeniem jest destabilizacja brzegów i dna w obrębie budowli regulacyjnych i mostów oraz 
wzrost ryzyka powodziowego w dolnych odcinkach cieków. 

• Prace w korytach cieków naturalnych, kanałach i rowach 

Regulacja rzek polega na instalacji szeregu urządzeń hydrotechnicznych oraz pracach 
utrzymaniowych w strefie koryt rzecznych i den dolinnych. W odcinkach górskich lokalizuje 
się przede wszystkim zapory przeciwrumowiskowe, które ograniczają ruch rumowiska 
wleczonego oraz buduje się stopnie i progi kamienne, betonowe w celu zmniejszenia spadku 
podłużnego (Radecki-Pawlik i in. 2001, Radecki-Pawlik 2004). Umocnienia brzegów z reguły 
obejmują środkowe i ujściowe odcinki koryt i są przyczyną trwałych zaburzeń stosunków 
wodnych w strefie przykorytowej (Froehlich 1990). Modyfikacja naturalnej struktury koryt 
rzecznych i przekształcenie dna doliny prowadzi każdorazowo do wzrostu energii przepływu 
i wzmożonej erozji rzek. W wyniku zmiany struktury brzegów, brukowania dna, zmiany 
przebiegu koryta oraz prac utrzymaniowych związanych z zachowaniem drożności koryt 
dochodzi do zaburzenia warunków sedymentacji osadów i ubytku substratu dna. Zmiana 
dynamiki transportu rumowiska wleczonego i odciążenie rzek skutkuje zachwianiem jej 
równowagi hydrodynamicznej. Wzrost energii przepływu sprzyja erozji wgłębnej i degradacji 
form korytowych. Pogłębianie koryt w wyniku zaburzenia dynamiki brzegów i dna jest 
powszechnym zjawiskiem, zwłaszcza w obrębie cieków górskich. Regulacja koryt wpływa na 
redukcję dostaw materiału pochodzącego z podcinania brzegów, które zostały umocnione 
(Książek i in. 2007). W przypadku rzek karpacki głębokość wcięcia jest zróżnicowana i waha 
się od 0,5 m nawet do 3,8 m (Wyżga 2008). W efekcie znacząco obniża się poziom wód 
gruntowych, co prowadzi do zaniku ekosystemów od wód zależnych. Dodatkowo strefa łącząca 
wody podziemne i hyporeiczne ulega przekształceniu. Wykorzystanie podobnych sposobów 
regulacji koryt w przypadku różnych typów rzek wskazuje na małe rozpoznanie przestrzennego 
zróżnicowania warunków hydromorfologicznych i procesów korytowych, co prowadzi do 
degradacji siedlisk i zaburzenia stosunków wodnych w dolinie (Bucała, Radecki –Pawlik, 
2011). 
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• Budowle piętrzące, upustowe, piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód 
powierzchniowych, zbiorniki, obiekty zbiorników 

W Polsce łączna pojemność zbiorników wynosi ponad 4 mld m3, co stanowi 6,5 % odpływu 
rocznego (Strategia gospodarki wodnej 2005). Podstawową ich funkcją jest obniżenie 
maksymalnych przepływów i ochrona terenów położonych poniżej zapór przed powodzią. 
Sterowanie przepływem pozwala również na zwiększenie minimalnych przepływów w okresie 
susz, co pozwala na zachowanie przepływów biologicznych i nawadnianie terenów nawet 
znacznie oddalonych od zbiornika. Jednak z punktu widzenia funkcjonowania systemu 
fluwialnego przegrodzenie koryta cieku przerwa ciągłość morfologiczną i trwale zaburza 
równowagę hydrodynamiczną. Brak drożności koryta utrudnia przepływ rumowiska 
wleczonego i wymusza depozycję w strefie piętrzenia wód. Automatycznie następuje 
odciążenie koryta poniżej zbiornika i uruchomione zostają procesy erozji, co prowadzi do 
destabilizacji form korytowych i pogłębienia koryta. W obrębie piętrzenia zalane zostają formy 
morfologiczne związane z niskim stanem wód, które ulegają degradacji. W przypadku wielu 
zbiorników w wyniku zamulenia dochodzi do znacznej redukcji pojemności, przez co nie pełnią 
właściwie założonych funkcji. Szacuje się, że udział rumowiska wleczonego 
(grubofrakcyjnego) wynosi zaledwie 8-12 % transportu rzecznego (Brański 1971, 
Wiśniewskiego 1972), a grubszy materiał deponowany jest w korycie w strefie dopływu 
i oddziaływania piętrzenia. Dominuje dostawa materiału drobnofrakcyjnego do zbiornika 
(<0,2 mm), w efekcie zasadniczo zmienia się granulometria osadów dennych (Wiśniewski 
1972, Michalec 2008). Zdolność zbiornika wodnego do zatrzymywania rumowiska unoszonego 
określana jest jako zdolność retencyjna lub akumulacyjna materiału unoszonego (Michalec 
2011). W wyniku zmiany dynamiki przepływu dochodzi do degradacji typowych siedlisk 
związanych z niskimi stanami wód, likwidacji ulegają bystrza, płytkie zastoiska, a struktura 
dna ulega ujednoliceniu. Formowanie nowej linii brzegowej prowadzi do likwidacji form 
korytowych i przykorytowych i degradacji siedlisk łęgowych (Tabela 8). Wpływ na czynniki 
kształtujące reżim poszczególnych budowli piętrzących będzie warunkowany z jednej strony 
wielkością zlewni i samego obiektu, z drugiej budową geologiczną podłoża (skały krystaliczne, 
węglanowe, osady fluwioglacjalne, aluwia ect.). W przypadku awarii zagrożone są obszary 
położone poniżej piętrzenia. Obszar zatopiony przez falę przy normalnym poziomie piętrzenia 
obejmuje powierzchnię od >50 km2 dla budowli I klasy do <1 km2 dla budowli IV klasy. Osad 
denny ze strefy piętrzenia jest natychmiast uruchomiony przez wody płynące i zostaje włączony 
do rumowiska wleczonego. Prowadzi to do gwałtownego dociążenia rzeki materią mineralną i 
organiczną i skutkuje zmianami dynamiki procesów korytowych. W wyniku destabilizacji 
przepływu w strefie zbiornika i koryta formuje się nowy układ form hydromorfologicznych. 
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Tabela 8. Potencjalny wpływ budowli piętrzących, upustowych (piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, 
zbiorniki, obiekty zbiorników) na elementy kształtujące reżim 

Zmiany 
hydromorfologiczne 

Kategoria 
hydromorfologiczna 

Wpływ na 
czynniki 
kształtujące 
reżim 
hydrologiczny 

Charakter 
wpływu 

Skutki 
hydromorfologiczne 

Zmiany siedliskowe 

przerwanie ciągłości 
morfologicznej cieku 

drożność  istotny długookresowy zmiana warunków 
sedymentacji osadów, 
zahamowanie ruchu 
rumowiska 
wleczonego, degradacja 
struktur korytowych 

likwidacja siedlisk 
związanych z niskimi stanami 
wód, destabilizacja form 
korytowych, erozja dna 
poniżej strefy zrzutu wody,  

zmiana dynamiki 
przepływu wody 

wahania szczytowe istotny długookresowy zmiana zdolności 
przepustowych koryta, 
zmiana dynamiki 
procesów korytowych, 
retencja wód w strefie 
piętrzenia 

zmiana struktury cieku,  
erozja boczna i wgłębna w 
strefie zrzutu wód,  

zmiana wielkości 
przepływu 

piętrzenie istotny długookresowy zaburzenie równowagi 
hydrodynamicznej 
przepływu, zmiana 
wysokości poziomu 
wody brzegowej, 
zmiana wysokości 
zwierciadła wód 
gruntowych 

zanik siedlisk związanych z 
niskimi stanami wód: bystrza 
i płytkie zastoiska,  

zmiana linii 
brzegowej 

zaburzenie dynamiki 
brzegowej 
(modyfikacje 
brzegów) 

istotny długookresowy ujednolicenie struktury 
brzegu, likwidacja form 
korytowych i 
przykorytowych, 

likwidacja zastoisk - utrata 
siedlisk narybkowych 
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Zmiany 
hydromorfologiczne 

Kategoria 
hydromorfologiczna 

Wpływ na 
czynniki 
kształtujące 
reżim 
hydrologiczny 

Charakter 
wpływu 

Skutki 
hydromorfologiczne 

Zmiany siedliskowe 

degradacja siedlisk 
łęgowych 

zmiana granulacji 
substratu dennego  

zaburzenie dynamiki 
dna (modyfikacje 
dna) 

istotny długookresowy zmiana współczynnika 
szorstkości koryta, 
wzmożona akumulacja 
materii organicznej i 
drobnoziarnistej  

zmiana  granulometrii 
osadów, utrata tarlisk 
gatunków litofilnych 

spowolnienie 
prędkości w strefie 
piętrzenia 

piętrzenie istotny długookresowy zmiana prędkości 
przepływu, zmiana 
charakteru i dynamiki 
procesów, depozycja 
osadów 

likwidacja siedlisk 
korytowych, akumulacja 
materii z zawiesiny 

zmiana profilu koryta piętrzenie istotny długookresowy zmiana głębokości i 
szerokości koryta, 
zmiana długości linii 
brzegowej, zmiana 
morfologii dna i 
struktury brzegów 

likwidacja form korytowych, 
ubytek substratu dla tarła ryb 
poniżej zbiornika 

Źródło danych: Opracowanie własne 
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• Suche zbiorniki, poldery 

Idea suchych zbiorników i polderów pojawiła się w Niemczech na początku XX wieku. Do ich 
głównych funkcji należy przede wszystkim redukcja przepływów kulminacyjnych i 
zmniejszeniu zagrożenia powodziowego terenów leżących poniżej. Jednak wpływ suchych 
zbiorników na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest ograniczony i 
warunkowany wielkością zlewni. Najefektywniej działanie zbiornika w zakresie akumulacji 
fali widoczne jest w przypadku małych zlewni. Suchy zbiornik gromadzi wody wezbraniowe 
tylko na okres przechodzenia fali powodziowej i umożliwia ich swobodny odpływ zazwyczaj 
przez niesterowane urządzenia upustowe (spusty denne, przelewy). Zadanie polderu polega 
przede wszystkim na gromadzeniu wody w czasie przejścia kulminacji fali i odprowadzeniu tej 
wody w okresie opadania przepływów. Istnieje możliwość sterowania przepływem dzięki 
zamknięciom na wlocie i wylocie polderu. W tym wypadku wpływ na procesy korytowe jest 
znaczący. Układ wałów przeciwpowodziowych lokalizowanych równolegle i prostopadle do 
koryta wraz z systemem sterowania i urządzeniami upustowymi znacząco modyfikuję strukturę 
strefy przykorytowej wpływając zarówno na drożność międzywala, jak i dynamikę przepływu 
pozakorytowego. W efekcie na określonych odcinkach dolin dochodzi do zmiany zdolności 
przepustowych koryta. Zmiana dynamiki procesów pozakorytowych oraz retencja wód 
wezbraniowych wpływa na wzrost retencji gruntowej oraz zmianę wysokości zwierciadła wód 
gruntowych.  

Tabela 9. Potencjalny wpływ suchych zbiorników, polderów na elementy kształtujące 
reżim 

Zmiany 
hydromor-
fologiczne 

Kategoria 
hydromor-
fologiczna 

Wpływ na 
czynniki 
kształtujące 
reżim 
hydrologiczny 

Charakter 
wpływu 

Skutki 
hydromorfologiczne 

Zmiany 
siedliskowe  

zmiana 
dynamiki 
przepływu 
pozakorytowego 

drożność  umiarkowany czasowy zmiana zdolności 
przepustowych 
koryta, zmiana 
współczynnika 
szorstkości strefy 
zalewowej, zmiana 
dynamiki procesów 
pozakorytowych, 
retencja wód 
wezbraniowych 

zmiana 
morfologii 
międzywala, 
degradacja 
siedlisk 
łęgowych   

zmiana 
wielkości 
przepływu 
pozakorytowego 

retencja 
wód 
wezbranio-
wych 

umiarkowany czasowy stagnacja wód 
wezbraniowych, 
zmiana wysokości 
zwierciadła wód 
gruntowych 

formowanie 
zastoisk i 
rozlewisk o 
utrudnionym 
odpływie 
powierzchnio
wym  

zmiana 
struktury 
międzywala 

podłużna  istotny czasowy usunięcie roślinności 
łęgowej, likwidacja 
form 
przykorytowych  

zmiana stopnia 
zacienienia 
koryta 

Źródło danych: Opracowanie własne   
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• Ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych 

Budowa wałów przeciwpowodziowych ograniczających zasięg strefy inundacji wpływa na 
zaburzenie równowagi hydrodynamicznej i prowadzi do zmiany dynamiki procesów 
fluwialnych. Wały mogą mieć charakter lokalny, otwarty lub zamknięty, dlatego ich wpływ 
może być lokalny lub obejmować całą dolinę rzeki. Budowle ziemne wpływają na drożność 
poprzeczną, przez co powodują spiętrzenie wielkiej wody w międzywalu i wzrost prędkości 
przepływu. Ze względu na odcięcie fragmentów dna doliny degradacji ulegają formy 
morfologiczne, gleby bagienne oraz zbiorowiska roślinne. 

Tabela 10. Potencjalny wpływ ograniczenia terenów zalewowych na elementy 
kształtujące reżim 

Zmiany 
hydromor-
fologiczne 

Kategoria 
hydromor-
fologiczna 

Wpływ na 
czynniki 

kształtujące 
reżim 

hydrologiczny 

Charakter 
wpływu 

Skutki 
hydromorfologiczne 

Zmiany 
siedliskowe 

zwiększenie 
prędkości 
przepływu 
pozakorytowego 

zaburzenie 
dynamiki 
przepływu 
pozakoryto
-wego  

istotny długookre-
sowy 

zmiana zdolności 
przepustowych 
międzywala, zmiana 
współczynnika 
szorstości strefy 
zalewowej, zmiana 
dynamiki procesów 
pozakorytowych 

zmiana morfologii 
międzywala, 
degradacja siedlisk 
łęgowych 
i bagiennych  

odcięcie 
połączenia ze 
starorzeczami 

drożność 
poprzeczna 

istotny  długookre-
sowy 

zarastanie starorzeczy  degradacja siedlisk 
bagiennych 

ograniczenie 
strefy inundacji 

drożność 
poprzeczna  

istotny  długookre-
sowy 

zmiana poziomu wód 
gruntowych, 
zahamowanie 
akumulacji mad 

degradacja siedlisk 
łęgowych 

ujednolicenie 
struktury 
międzywala 
i strefy 
przykorytowej 

likwidacja 
form 
morfolo-
gicznych 

istotny długookre-
sowy 

zmiana zdolności 
przepustowych 
międzywala i koryta, 
zmiana współczynnika 
szorstości, zmiana 
dynamiki procesów 
pozakorytowych 

degradacja siedlisk 
łęgowych, 
likwidacja 
roślinności 
łęgowej 

Źródło danych: Opracowanie własne   
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• Wprowadzanie ścieków do wód lub do urządzeń wodnych oraz wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi 

Odbiornikiem ścieków może być woda lub ziemia. Wprowadzanie ścieków do wód płynących 
znacząco wpływa na przebieg procesów w odbiorniku, prowadzi między innymi do wzrostu 
prędkości przepływu i erozji osadów dennych. Skutkiem uruchomienia rumowiska może być 
zmiana dynamiki procesów i modyfikacja struktury morfologicznej koryta. Wzrost dostawy 
materii mineralnej i biogenów sprzyja zamulaniu i wypłycaniu koryta, prowadzi również do 
degradacji zbiorników wodnych będących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania.  

Tabela 11. Potencjalny wpływ wprowadzania ścieków do wód lub do urządzeń wodnych 
oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na elementy kształtujące reżim 

Zmiany 
hydromor-
fologiczne 

Kategoria 
hydromor-
fologiczna 

Wpływ na 
czynniki 

kształtujące 
reżim 

hydrologiczny 

Charakter 
wpływu 

Skutki 
hydromorfologiczne 

Zmiany 
siedliskowe 

zmiana 
wielkości 
przepływu 

wahanie 
poziomu 
wody 

umiarkowany czasowy okresowa zmiana 
wysokości poziomu 
wody brzegowej, 
zmiana wysokości 
zwierciadła wód 
gruntowych 

erozja boczna 
i wgłębna 
w strefie zrzutu 
wód, degradacja 
siedlisk 
korytowych  

zmiana 
dynamiki 
przepływu wody 

wahanie 
poziomu 
wody 

umiarkowany czasowy zmiana zdolności 
przepustowych 
koryta, wzrost 
dynamiki procesów 
korytowych 

erozja boczna 
i wgłębna 
w strefie zrzutu 
wód 

zmiana 
granulacji 
substratu 
dennego  

zaburzenie 
dynamiki 
dna  

istotny długookresowy zmiana 
współczynnika 
szorstkości koryta, 
wzmożona 
akumulacja materii 
organicznej 
i drobnoziarnistej  

zmiana 
granulometrii 
osadów 

zmiana 
wielkości 
rumowiska 

zaburzenie 
dynamiki 
przepływu  

istotny trwały degradacja form 
fluwialnych, zmiana 
współczynnika 
szorstkości koryta, 
wzmożona 
akumulacja materii 
organicznej 
i drobnoziarnistej 
w strefie korytowej 

zmiana 
granulometrii 
osadów dennych 

Źródło danych: Opracowanie własne   
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• Pobór wód powierzchniowych, podziemnych oraz przerzut wody i zrzut wód 
kopalnianych 

Pobór wód prowadzony jest przede wszystkim na potrzeby zaopatrzenia ludności, duża część 
całkowitego poboru kierowana jest także do przemysłu i rolnictwa. Wpływ na stosunki wodne 
dolin rzecznych warunkowany jest przede wszystkim wielkością samego poboru w stosunku 
do zasobów wodnych zlewni. Skutki intensywnego poboru wody są widoczne w formie 
obniżenia poziomu wód w rzece i zmianie poziomu wód gruntowych. Przepływ biologiczny 
jest wówczas zagrożony lub może odcinkami zanikać. Kolejnym efektem jest odwodnienia 
osadów aluwialnych i trwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, skutkiem czego 
jest zanik oczek wodnych, erozja gleb bagiennych, degradacja struktur morfologicznych oraz 
zanik siedlisk łęgowych. W strefie koryta zmniejsza się ilość potencjalnych tarlisk i miejsc 
bytowania narybku. W przypadku zrzutu wód kopalnianych apotamicznych lub przerzutu wód 
z innego dorzecza istotnie zmienia się dynamika procesów korytowych.  

Tabela 12. Potencjalny wpływ poboru wód powierzchniowych, podziemnych 
oraz przerzutu wody i zrzutu wód kopalnianych na elementy kształtujące reżim 

Zmiany 
hydromor-
fologiczne 

Kategoria 
hydromor-
fologiczna 

Wpływ na 
czynniki 

kształtujące 
reżim 

hydrologiczny 

Charakter 
wpływu 

Skutki 
hydromorfologiczne 

Zmiany 
siedliskowe 

zmiana 
dynamiki 
przepływu  

zaburzenie 
dynamiki 
brzegowej 
i dennej 

istotny długookresowy zmiana dynamiki 
procesów 
korytowych  

degradacja 
siedlisk 

zaburzenie 
reżimu 
hydrologicznego  

pobór wody 
zrzut wody 

istotny długookresowy  zmiana wysokości 
zwierciadła wód 
rzecznych 
i gruntowych 

przepływ 
biologiczny 
zagrożony 

Źródło danych: Opracowanie własne   
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• Melioracje 

Melioracja obszarów w obrębie den dolinnych stanowi duże zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania ekosystemów korytowych i od wód zależnych. Obniżenie zwierciadła wód 
gruntowych prowadzi do trwałych zmian stosunków wodnych, właściwości osadów 
aluwialnych i gleb. Zanik oczek wodnych i starorzeczy stanowi jeden z negatywnych skutków 
tych zmian. Ze względu na powierzchnię nawadnianą lub odwadnianą budowle do nawodnień 
i odwodnień dzielimy na obiekty I klasy obejmujące obszar > 200 km2, II klasy: 20-200 km2, 
III klasy: 4-20 km2 i IV klasy < 4 km2. W zależności od gęstości sieci rowów na km2 ich wpływ 
na dynamikę przepływu wód jest zróżnicowany. Urządzenia do odwodnień i nawodnień 
wymuszają kierunkowy odpływ wód do koryta i wpływają na dynamikę procesów fluwialnych. 
Ze względu na zamulenie łatwo tracą swoje pierwotne funkcje. Podczas przepływu 
pozakorytowego stanowią swoiste kanały dla przepływu wód wezbraniowych. Zakumulowane 
osady denne ulegają wówczas włączeniu do transportu wodnego i zasilają rumowisko rzeczne. 
W efekcie wzmożonej erozji liniowej degradacji ulega poziom strefy zalewowej zbudowanej z 
mad, a rzeka dociążona gwałtownie drobnofrakcyjnym materiałem zmienia swój charakter. 
Wzmaga się erozja boczna. Nadmierna depozycja drobnych frakcji w korycie wpływa na 
zmianę charakteru siedlisk. 

Tabela 13. Potencjalny wpływ melioracji na elementy kształtujące reżim 

Zmiany 
hydromor-
fologiczne 

Kategoria 
Hydromor-
fologiczna 

Wpływ na 
czynniki 

kształtujące 
reżim 

hydrologiczny 

Charakter 
wpływu 

Skutki 
hydromorfologiczne 

Zmiany 
siedliskowe 

zmiana 
dynamiki 
przepływu  

zaburzenie 
dynamiki 
przepływu 
pozakorytowego  

istotny długookre-
sowy 

zmiana współczynnika 
szorstości strefy 
zalewowej, zmiana 
dynamiki procesów 
pozakorytowych 
i korytowych, spadek 
właściwości 
retencyjnych osadów 
aluwialnych 

likwidacja 
siedlisk 
korytowych, 
zmiana 
granulometrii 
osadów 
dennych 

zmiana 
struktury 
międzywala 

drożność 
podłużna 

istotny długookre-
sowy 

usunięcie roślinności 
łęgowej, degradacja 
form fluwialnych 

erozja 
boczna, 
degradacja 
siedlisk 
korytowych 

zmiana 
wielkości 
przepływu 

zaburzenie 
dynamiki 
przepływu  

istotny długookre-
sowy 

zmiana wysokości 
zwierciadła wód 
gruntowych, 
przyspieszony odpływ 
powierzchniowy  

zanik 
starorzeczy, 
oczek 
wodnych 

zmiana 
wielkości 
rumowiska 

zaburzenie 
dynamiki 
przepływu  

istotny długookre-
sowy 

degradacja form 
fluwialnych, zmiana 
współczynnika 
szorstkości koryta, 
wzmożona akumulacja 
materii organicznej 
i drobnoziarnistej 
w strefie korytowej 

zmiana 
granulometrii 
osadów 
dennych 

Źródło danych: Opracowanie własne 
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4.3 Typologia wód powierzchniowych i Jednolite Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP) 

Informacje opisane we wcześniejszych rozdziałach są przykładowymi danymi, jakie brano pod 
uwagę i wykorzystywano do identyfikacji i wyznaczania typów oraz jednolitych części wód 
powierzchniowych (JCWP). Typologia jest systemem klasyfikacji wód powierzchniowych, 
celem jest podział w grupy o podobnej charakterystyce. W systemie tym wody podzielone są 
na 4 kategorie (naturalne cieki, jeziora, wody przejściowe i wody przybrzeżne). Wody z każdej 
kategorii podzielone są na typy z przypisanym numerem. Wśród kryteriów podziału jest 
umiejscowienie w systemie regionalizacji fizycznogeograficznej, wysokość bezwzględna, 
rozmiar zlewni i jej wpływ, powierzchniowe utwory geologiczne (zwłaszcza zawartość 
wapnia), zasolenie itp. 

W granicach Polski wyróżniono:  

• 26 typów rzek;  

• 4510 jednolitych części wód powierzchniowych.  
Tabela 14. Typy rzek w Polsce 
Typ cieków Kod 
Typ nieokreślony 0 
Krajobraz górski 
Potok tatrzański krzemianowy 1 
Potok tatrzański węglanowy 2 
Potok sudecki 3 
Krajobraz wy żynny 
Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni 4 
Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym- zachodni 5 
Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach 
i lessopodobnych 

6 

Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym 7 
Mała rzeka wyżynna krzemianowa - zachodnia 8 
Mała rzeka wyżynna węglanowa 9 
Średnia rzeka wyżynna - zachodnia 10 
Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - wschodni 11 
Potok fliszowy 12 
Mała rzeka wyżynna krzemianowa - wschodnia 13 
Mała rzeka fliszowa 14 
Średnia rzeka wyżynna - wschodnia 15 
Krajobraz nizinny 
Potok nizinny lessowo-gliniasty 16 
Potok nizinny piaszczysty 17 
Potok nizinny żwirowy 18 
Rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta 19 
Rzeka nizinna żwirowa 20 
Wielka rzeka nizinna 21 
Rzeka przyujściowa pod wpływem wód słonych 22 
Niezależne od ekoregionów 
Potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych 23 
Mała i średnia rzeka na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych 24 
Ciek łączący jeziora 25 
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Ciek w dolinie wielkiej rzeki nizinnej 26 
 

5 Analiza wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 
oraz Wspólnej Strategii Wdrażania pod kątem 
możliwości, celowości i miejsca wykorzystania 
przepływów środowiskowych 

5.1 Stan ekologiczny (naturalne części wód) 
Na stan ekologiczny JCWP składają się trzy grupy elementów jakości wód powierzchniowych: 

• Biologiczne elementy jakości (główne): fitobentos, fitoplankton, makrofity, 
makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna; 

• Hydromorfologiczne elementy jakości (wspierające): reżim hydrologiczny, ciągłość 
rzeki, warunki morfologiczne; 

• Fizykochemiczne elementy jakości wód (wpierające): temperatura, zawiesina 
ogólna, warunki tlenowe, warunki biogenne, zasolenie, zakwaszenie 
oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne. 

Do elementów biologicznych i fizykochemicznych przypisane są odpowiednie wskaźniki 
jakości wód określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. 
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014, poz. 1482). 
Wskaźniki te przyjmują wartości graniczne odpowiadające klasom jakości wód (od I do V), a 
tym samym klasom stanu ekologicznego: stan ekologiczny bardzo dobry (klasa I), dobry (klasa 
II), umiarkowany (klasa III), słaby (klasa IV) i zły (klasa V). Co do elementów 
hydromorfologicznych, w znowelizowanym rozporządzeniu przyjmuje się wciąż w zasadzie 
ocenę opisową. Ocena hydromorfologiczna JCWP w ramach monitoringu za okres 2010-2012 
prowadzona była zgodnie z przyjętą „Metodyką prowadzenia przeglądów i obserwacji oraz 
klasyfikacji elementów hydromorfologicznych wspierających elementy biologiczne zgodnie z 
Ramową Dyrektywą Wodną, Załącznik V”, IMGW. 

W przypadku elementów biologicznych oraz niektórych fizykochemicznych, dla jednego 
elementu jakości wód istnieje kilka różnych wartości granicznych przypisanego mu wskaźnika 
w odniesieniu do tej samej klasy. Jest to uzależnione od typu abiotycznego cieku. 

Przy klasyfikacji stanu ekologicznego w pierwszej kolejności brane są pod uwagę biologiczne 
elementy jakości wód. Klasyfikacja elementów biologicznych polega na nadaniu każdemu 
badanemu elementowi jakości jednej z pięciu klas jakości wód powierzchniowych przy pomocy 
wartości granicznych wspomnianych wskaźników jakości wód, przy czym: 

1) klasa I oznacza stan bardzo dobry biologicznego wskaźnika jakości wód; 

2) klasa II oznacza stan dobry biologicznego wskaźnika jakości wód; 

3) klasa III oznacza stan umiarkowany biologicznego wskaźnika jakości wód; 

4) klasa IV oznacza stan słaby biologicznego wskaźnika jakości wód; 

5) klasa V oznacza stan zły biologicznego wskaźnika jakości wód. 
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O wyniku klasyfikacji decyduje ten element biologiczny, któremu nadano najmniej korzystną 
klasę (np. makrofity –klasa II, fitobentos – klasa II, makrobezkręgowce bentosowe – klasa II, 
ichtiofauna – klasa IV oznacza, że elementy biologiczne osiągnęły klasę IV – słaby stan 
ekologiczny). 

Kolejnym krokiem jest klasyfikacja elementów fizykochemicznych, przy czym: 

• klasa I oznacza stan bardzo dobry; 

• klasa II oznacza stan dobry; 

• niespełnienie wymogów klasy II oznacza stan poniżej dobrego. 

Kwestia klasyfikacji hydromorfologicznej przedstawia się nieco inaczej. Otóż RDW wyróżnia 
opisowo tylko I klasę jakości dla elementów hydromorfologicznych. W przypadku pozostałych 
klas elementy hydromorfologiczne muszą być wystarczające do spełnienia przez elementy 
biologiczne wymagań dotyczących odpowiedniej klasy. Oznacza to, że jeśli elementy 
biologiczne spełniają warunki dla dobrego stanu ekologicznego, to z definicji warunki 
hydromorfologiczne danej jednolitej części wód muszą być na tyle dobre, że umożliwiają 
osiągnięcie tego dobrego stanu przez elementy biologiczne.  

I tak rzecznej JCWP niewyznaczonej jako sztucznej lub silnie zmienionej nadaje się w zakresie 
elementów hydromorfologicznych I klasę, jeśli warunki morfologiczne są praktycznie 
niezakłócone, brak jest barier migracyjnych, a w zakresie reżimu hydrologicznego występują 
różnice do 15 % przepływu średniego (zgodnie z rozporządzeniem). Jeżeli te wymagania nie 
są spełnione JCWP nadaje się klasę II w zakresie elementów hydromorfologicznych. Jeżeli 
klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na umiarkowany stan elementów 
biologicznych, wówczas niezależnie od wyników klasyfikacji elementów 
hydromorfologicznych danej JCWP, niewyznaczonej jako sztucznej lub silnie zmienionej, 
nadaje się tej JCWP klasę III w zakresie elementów hydromorfologicznych. Podobnie jest w 
przypadku słabego i złego stanu elementów biologicznych, wówczas niezależnie od wyników 
klasyfikacji elementów hydromorfologicznych danej JCWP, niewyznaczonej jako sztucznej 
lub silnie zmienionej, nadaje się odpowiednio klasę IV i klasę V w zakresie elementów 
hydromorfologicznych.  

Wody mogą osiągnąć bardzo dobry stan ekologiczny jeśli wszystkie elementy jakości wód 
osiągają stan bardzo dobry. Jeżeli chociaż jeden element jakości wód osiąga stan poniżej bardzo 
dobrego, jednolita część wód jest klasyfikowana jest jako część wód o stanie ekologicznym 
dobrym. Wody osiągają stan dobry, jeśli biologiczne elementy jakości osiągają stan dobry, 
a fizykochemiczne elementy jakości wód osiągają wartości wskaźników właściwe dla stanu 
dobrego i umożliwiają tym samym spełnienie przez elementy biologiczne wymagań 
określonych dla stanu dobrego. Jeżeli choć jeden element biologiczny lub fizykochemiczny 
osiąga stan poniżej dobrego, dana część wód klasyfikowana jest jako część wód 
o umiarkowanym stanie ekologicznym. 

5.2 Potencjał ekologiczny (sztuczne i silnie zmienione części 
wód) 

Klasyfikacja potencjału ekologicznego opiera się na tych samych głównych założeniach co 
klasyfikacja stanu ekologicznego (elementy jakości wód i wskaźniki jakości wód), natomiast 
odmienna jest kolejność klasyfikacji. W przypadku potencjału, w odniesieniu do pierwszej 
klasy jakości mowa jest o maksymalnym potencjale ekologicznym (a nie bardzo dobrym). 

Ponieważ potencjał ekologiczny odnosi się do JCWP silnie zmienionych, a zatem takich, w 
których nastąpiły przekształcenia hydromorfologiczne, w pierwszej kolejności bierze się pod 
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uwagę te elementy jakości wód. Klasę I – maksymalny potencjał ekologiczny – uzyskują 
JCWP, w których zmiany hydromorfologiczne dotyczą jedynie zaburzeń SNQ (wahań 
przepływów) spowodowanych pracą małych elektrowni wodnych lub działaniem zapór 
przeciwpowodziowych (w obu przypadkach zapewniających możliwość migracji organizmów 
wodnych) oraz jezior lub innych naturalnych bądź sztucznych zbiorników wodnych 
(z wyłączeniem zbiorników zaporowych). W przypadku pozostałych klas elementy 
hydromorfologiczne uzyskują taką klasę, jak elementy biologiczne. W następnej kolejności 
klasyfikuje się elementy biologiczne i fizykochemiczne na takich zasadach jak w przypadku 
stanu ekologicznego, wykorzystując właściwe dla sztucznych i silnie zmienionych JCWP 
wartości graniczne wskaźników zawarte w przytoczonym wcześniej rozporządzeniu. 

Końcowa klasyfikacja potencjału ekologicznego również odbywa się w oparciu o zasadę 
„najsłabszego ogniwa” – JCWP uzyskuje taką klasę potencjału ekologicznego, jaka została 
przypisana najniżej zaklasyfikowanemu elementowi, oczywiście z uwzględnieniem wymogów 
odpowiednich metodyk. 

5.3 Cele obszarów chronionych 
W świetle Załącznika 4 RDW do obszarów chronionych zależnych od przepływów 
środowiskowych zaliczyć należy: 

• Obszary przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym; 

• Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie 
lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, w tym obszary 
wyznaczone na mocy dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG, zmienionej dyr. 
97/62/WE oraz dyrektywy „ptasiej” 79/409/EWG, zmienionej dyr. 97/49/WE i dalej 
2009/147/WE. 

Właściwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zdefiniowany został precyzyjnie w 
dyrektywie siedliskowej. Dyrektywa nie określa jednak, co należy rozumieć przez  „wymagania 
ekologiczne”, którym odpowiadać mają środki ochronne. Wytyczne KE wyjaśniają, iż cel i 
kontekst art. 6 ust. 1 wskazują, że wymagania te zawierają w sobie całość potrzeb 
ekologicznych w zakresie czynników abiotycznych i biotycznych, koniecznych do zapewnienia 
właściwego stanu ochrony typów siedlisk i gatunków, włączając ich związki ze środowiskiem 
– powietrze, woda, gleba, pokrywa roślinna, itd. (Zarządzanie obszarami Natura 2000, 2007). 
Następnie Wytyczne KE wskazują na następujące reguły identyfikacji wymagań 
ekologicznych:  

• muszą być identyfikowane na podstawie konkretnych przypadków (stosownie do 
typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I oraz gatunków z załącznika II, jak 
również obszarów, gdzie one występują), a co za tym idzie mogą się np. różnić 
w zależności od gatunku, a także w odniesieniu do tego samego gatunku, ale dla 
różnych obszarów; 

• to państwa członkowskie w oparciu o wiedzę naukową odpowiedzialne są za ich 
określenie. 

Podkreślić należy, iż art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej odnosi się tylko do Specjalnych 
Obszarów Ochrony Siedlisk (SOOS) (w odróżnieniu od art. 6 ust. 2, 3 i 4), tak więc środki 
ochronne dla Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) powinny być ustalane na 
podstawie dyrektywy ptasiej. 
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Co się tyczy OSOP, to koncepcja ochrony z dyrektywy ptasiej zakłada, iż państwa 
członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zachowania populacji gatunków na 
poziomie, który odpowiada w szczególności wymogom ekologicznym, naukowym 
i kulturowym, mając na uwadze wymogi ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania 
populacji tych gatunków do tego poziomu. W związku z powyższym, państwa członkowskie 
podejmują wszelkie niezbędne środki w celu ochrony, zachowania lub przywrócenia 
wystarczającej różnorodności i obszaru naturalnych siedlisk chronionych gatunków ptactwa. 
Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk obejmuje przede 
wszystkim następujące środki: 1) stworzenie obszarów ochrony; 2) utrzymanie 
i gospodarowanie, zgodnie z potrzebami ekologicznymi i naturalnymi siedliskami w ramach 
stref ochronnych i poza nimi; 3) przywracanie zniszczonych biotopów; 4) tworzenie biotopów. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy ptasiej, gatunki wymienione w jej załączniku I podlegają 
specjalnym środkom ochrony dotyczącym ich naturalnego siedliska w celu zapewnienia im 
przetrwania oraz reprodukcji na obszarze ich występowania. Analogiczne środki należy 
podejmować na podstawie art. 4 ust. 2 dyrektywy ptasiej w odniesieniu do regularnie 
występujących gatunków wędrownych nie wymienionych w załączniku I, mając przy tym na 
uwadze obszary ich wylęgu, pierzenia i zimowania oraz miejsca postoju wzdłuż tras ich 
migracji (chodzi tu w szczególności o ochronę terenów mokradłowych). 

5.4 Analiza wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 
oraz Wspólnej Strategii Wdrażania pod kątem 
możliwości, celowości i miejsca wykorzystania 
przepływów środowiskowych 

Analiza Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz projektu wytycznych Komisji Europejskiej pozwala 
na wyróżnienie następujących obszarów tematycznych związanych z procesem szacowania 
przepływów środowiskowych:  

1) Charakterystyka powiązań reżimu hydrologicznego ze stanem ilościowym 
i ekologicznym oraz powiązań wyznaczania wartości przepływu z systemem 
monitoringu stanu ilościowego i ekologicznego; 

2) Charakterystyka presji antropogenicznych; 

3) Określenie wskaźników środowiskowych; 

4) Określenie metodyki przeliczalności przepływów w kontekście standardów 
środowiskowych; 

5) Udział społeczny oraz interesariuszy w procesie szacowania przepływów; 

6) Monitoring efektywności przepływów. 

 
Ad. 1. Charakterystyka powiązań reżimu hydrologicznego ze stanem ilościowym 
i ekologicznym oraz powiązań wyznaczania wartości przepływu z systemem monitoringu 
stanu ilościowego i ekologicznego. 

W ramach danego zagadnienia charakteryzuje się powiązania: 

a) reżimu hydrologicznego ze stanem ilościowym i ekologicznym  
o rzek (wód przejściowych i wód przymorza) 
o właściwym stanem ochrony siedlisk i gatunków w ramach obszarów chronionych 
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b) wyznaczania wartości przepływu z systemem monitoringu stanu ilościowego 

i ekologicznego 
o monitoring diagnostyczny stanu elementów biologicznych 
o monitoring przepływu 
o monitoring siedlisk i gatunków zależnych od wód 

W rozdziałach 5.1. - 5.2 opisano problematykę oceny stanu i potencjału ekologicznego JCW. 
W tym kontekście celem uwzględnienia zasady „najsłabszego ogniwa” przy ocenie stanu wód 
na potrzeby szacowania przepływów przyjęto metodę elementów parasolowych - ryby (roz. 
7.2.1). Spełnienie warunków właściwego stanu ochrony dla tego elementu pokrywać będzie 
spełnienie warunków dla pozostałych elementów biologicznych; analogiczna zasada 
wprowadzona zostanie względem fauny lądowej zależnej od wód – w tym przypadku grupą 
parasolową będą ptaki (roz. 7.2.5).  

Uwarunkowania zachowania w należytym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i zgrupowań 
ptaków (jako elementu parasolowego) zależnych od wód analizowane będą również w oparciu 
o dokument Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych 
(JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych, Gliwice 2013. 

Co się tyczy związku pomiędzy przepływami środowiskowymi, a procesem wyznaczania silnie 
zmienionych części wód wyróżnić należy dwa aspekty tego zagadnienia: 

a) stan ilościowy jest jedną z przesłanek wyznaczenia silnie zmienionych części wód (zob. 
Weryfikacja wskaźników dla przeprowadzenia oceny stanu ilościowego i morfologicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych wraz ze zmianą ich wartości progowych dla 
uściślenia wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód; Warszawa 2006), 
a w szczególności rozdziały:  
• Sumaryczna pojemność czynna zbiorników retencyjnych odniesiona do średniego 

rocznego odpływu z wielolecia (1960–1980) w przekroju zamykającym zlewnię części 
wód; 

• Łączna suma poborów bezzwrotnych wód powierzchniowych odniesiona do przepływu 
średniego niskiego z wielolecia w przekroju zamykającym zlewnię części wód; 

• Wskaźnik zaburzenia reżimu hydrologicznego, wynikającego z istotnych zmian 
w zagospodarowaniu zlewni części wód, wyrażony bezwzględną wartością dopełnienia 
do 1 stosunku przepływu SSQ z ostatniego wielolecia (1981–2000) i przepływu SSQ z 
wielolecia „pseudonaturalnego” (1960–1980);  

• Wskaźnik zachowania kryterium przepływu nienaruszalnego; 
b) Szacowanie wartości przepływów środowiskowych dla silnie zmienionych części wód 

wymaga zastosowania odrębnej metodyki z uwagi na zaniżony stopień użyteczności 
siedlisk. 

Co się tyczy powiązań reżimu hydrologicznego z właściwym stanem ochrony siedlisk 
i gatunków w ramach obszarów chronionych, kwestia ta została w sposób wyczerpujący 
omówiona w rozdziałach 5.3. oraz 7.2.5. 

Odnośnie kwestii powiązań wyznaczania wartości przepływów środowiskowych z systemem 
monitoringu stanu ilościowego i ekologicznego wskazać należy na następujące okoliczności: 
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a. monitoring diagnostyczny stanu elementów biologicznych - badania monitoringowe 
wód powierzchniowych nie są prowadzone w sytuacji, gdy zaistnieją nietypowe 
okoliczności, odbiegające od przeciętnych, a jeśli są prowadzone to ich wyniki nie są 
uwzględniane w ocenie 

b. monitoring przepływu - charakterystykę systemu monitoringu stanu wód w ramach 
zadań własnych służby meteorologicznej oraz obowiązków zarządców urządzeń 
wodnych przedstawiono w rozdziale 7.1. 

c. monitoring siedlisk i gatunków zależnych od wód - prowadzony jest w ramach: 
o Państwowego Monitoringu Środowiska 
o zadań własnych zarządców obszarów chronionych, w tym na potrzeby opracowywania 

planów zadań ochronnych 
o przygotowań do realizacji inwestycji w związku z opracoywaniem raportów OOŚ. 

Ad. 2. Charakterystyka presji hydrologicznych 

Charakterystyka presji hydrologicznych dokonana została w rozdziale 4. Parametryzacja 
oddziaływań presji hydrologicznych względem biologicznych i hydromorfologicznych 
elementów stanu wód opracowana została w ramach projektu Ocena wsteczna stanu jednolitych 
części wód na potrzeby indywidualnej analizy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną 
projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, Warszawa 2014. 

Ad. 3. Określenie wskaźników środowiskowych 

W odniesieniu do elementów parasolowych dokonano identyfikacji wartości progowych 
wymagań wodnych ekosystemów niepowodujących niekorzystnych zmian w ich stanie (roz. 
7.2.1). 

Ad.4. Określenie metodyki przeliczalności w kontekście wskaźników środowiskowych 

Do etapu pilotażowanego dedykowano kalibrację dwóch kategorii metodyk: 

• Metodykę hydrologiczną (analizy kameralne) (roz.2.1.1.) - dla naturalnych części 
wód; 

• Metodykę siedliskową (roz. 2.1.3) – dla zmienionych, silnie zmienionych 
i sztucznych części wód. 

Pojęcia naturalnej i silnie zmienionej części wód zostały zastosowane w rozumieniu 
nomenklatury RDW. Pojęcie „zmienionej części wód” zostało przyjęte na potrzeby niniejszego 
projektu z uwagi na konieczność wyróżnienia grupy pośredniej tj. grupy cieków dotkniętych 
zmianami morfologicznymi nie kwalifikującymi się jednak do kategorii „silnych” w 
rozumieniu kryteriów RDW. Cel środowiskowy dla grupy zmienionych części wód będzie 
analogiczny jak dla naturalnych (osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu ekologicznego), nie 
mniej jednak na potrzeby określenia wartości przepływów niezbędna będzie ocena 
użyteczności reprezentatywnych siedlisk. Stosowanie metodyk siedliskowych później 
w praktyce kształtowania warunków korzystania z wód wymagało będzie kartowania siedlisk. 

W ramach etapu pilotaży nastąpi: 

• określenie systemu przeliczalności wartości progowych z poziomu lokalnego 
(odcinki reprezentatywne JCW) na poziom zgeneralizowany (poziom zlewni 
i regionu wodnego); 
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• wskazanie warunków zastosowania zasady lex specialis derogat legis generalis 
(wartość progowa na poziomie lokalnym uchyla wartość na wyższych poziomach 
planistycznych). 

Z perspektywy prawnej kluczową kwestią w związku ze stosowaniem powyższej definicji jest 
wypracowanie metodyki uwzględniania wartości przepływów gwarantujących realizację celów 
środowiskowych w postępowaniach w sprawie: 

• opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz zlewni; 

• decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;  

• pozwolenia wodnoprawnego na wykonywania urządzeń wodnych oraz na 
szczególne korzystanie z wód;  

• decyzji zatwierdzającej instrukcję gospodarowania wodą;  

Co się tyczy opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz zlewni 
rozważane są następujące scenariusze. Zarządca Wód zamawia opracowanie warunków 
korzystania z wód wraz z prognozą w sprawie oddziaływania na środowisko. Wykonawca 
zobowiązany jest do oszacowania przepływów zgodnie z metodyką opracowaną w ramach 
zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego projektu, przy czym Zamawiający: 

• stosuje kryterium 100 % ceny przy wyborze oferty w momencie, gdy metodyka 
opracowana w ramach projektu nie pozostawia dalszej istotnej swobody co do 
metody jej stosowania na poziomie opracowywania warunków korzystania z wód; 

• stosuje przy wyborze oferty kryterium metodyki oraz koncepcji realizacji 
zamówienia w momencie, gdy metodyka opracowana w ramach projektu 
pozostawia Wykonawcy istotną swobodę co do trybu wdrożenia metodyki KZGW, 
od którego to trybu zależy efektywność opracowania warunków korzystania z wód 
(w zakresie określenia przepływów QeN). 

Ad. 5. Udział społeczny oraz zainteresowanych stron 

Stosowanie art. 4.7 RDW oraz art. 6.4. Dyrektywy Siedliskowej w ramach procesu ustalania 
wartości przepływów środowiskowych wiąże się z koniecznością stosowania metod ważenia 
interesów prawnych w kontekście: 

• ograniczeń w możliwościach korzystania z wód (ograniczenia w poborze, 
energetyka); 

• ograniczeń w możliwościach korzystania z nieruchomości (np. z uwagi na konieczne 
zalewy); 

• wpływu niezbędnych przepływów na efektywność ochrony przeciwpowodziowej 
(powiązanie z mapami zagrożenia powodziowego opracowanymi w ramach ISOK 
oraz aktualizowanymi w ramach Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym); 

• wyceny usług ekosystemowych (powiązanie z opracowaniem zamówionym przez 
Ministerstwo Środowiska: Ekspertyza - mapowanie i ocena ekosystemów i ich usług 
w Polsce, 2014-2015). 

Jak już wskazano w toku stosownych postępowań środowiskowych analizowane będą 
następujące okoliczności istotne z perspektywy podmiotów posiadających interes prawny: 
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• czy w stosunku do presji zagrażającej celowi środowiskowemu brak jest 
alternatywnych działań? 

• czy za realizacją danej presji zagrażającej celowi środowiskowemu przemawia 
nadrzędny interes społeczno – gospodarczy? 

• czy w przypadku spełnienia obu powyższych przesłanek zapewniono wszelkie 
działania minimalizujące i kompensujące oddziaływanie danej presji? 

Wstępnie proponuje się wprowadzenie w ramach procesu szacowania przepływów 
środowiskowych instrument polegający na możliwości stosowania odstępstw od wartości 
zgeneralizowanych na poziom zlewni/regionu (odstępstwa stosowane w toku postępowań 
administracyjnych prowadzonych na poziomie indywidualnych przedsięwzięć). 

Z kolei konsultacje społeczne dotyczą społeczeństwa, które stanowi szerszy krąg osób, niż 
„zainteresowani”. O ile czynne zaangażowanie zainteresowanych ma do pewnego stopnia 
charakter selektywny (strona w postępowaniu administracyjnym), konsultacje społeczne 
stwarzają możliwość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji każdemu członkowi 
społeczeństwa (np. w ramach postępowania w sprawie SOOŚ dla warunków korzystania z wód 
regionu wodnego bądź zlewni). Są one przeprowadzane w odniesieniu do projektów 
dokumentów i mają na celu zdobycie wiedzy na podstawie uwag i opinii do tych projektów. 
Z tych względów konsultacje społeczne stanowią niezbyt intensywna formę udziału 
społecznego. Konsultacje społeczne stanowią zatem niejako uzupełnienie czynnego 
zaangażowania zainteresowanych i mogą być traktowane jako swego rodzaju sprawdzian 
dotyczący tego, czy są reprezentowane wszystkie interesy i punkty widzenia. 

W zakresie konsultacji społecznych warto zwrócić uwagę na dokument „Siedem Zasad 
Konsultacji”, stanowiący część Kodeksu Konsultacji opracowanego przez ekspertów 
społecznych i przedstawicieli administracji podczas warsztatu Kongresu Wolności w Internecie 
w 2012 r. Kodeks prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne 
wskazówki do ich stosowania. Siedem Zasad Konsultacji zostało zarekomendowanych w 
programie „Lepsze regulacje 2015” jako dokument zalecany do stosowania w ministerstwach 
do czasu wypracowania w administracji jednolitych wytycznych do OSR (ocen skutków 
regulacji) i zasad konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów 
rządowych (wtedy Siedem Zasad zostanie zintegrowane z tym dokumentem). Dokument ten 
może być jednak z powodzeniem stosowany do wszystkich rodzajów konsultacji społecznych. 

Siedem Zasad Konsultacji to: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, 
koordynacja, przewidywalność i poszanowanie interesu ogólnego.  

Ad. 6. Monitoring  

W ramach etapu pilotaży nastąpi określenie wskazań do systemu monitoringu JCWP 
dotkniętych presjami hydrologicznymi, w tym w zakresie: 

• wyboru obszarów monitoringu;  

• określenia kluczowych wskaźników hydrologicznych; 

• częstotliwości monitoringu; 

• zaplecza technicznego;  

• określenia systemu monitoringu efektywności przepływów środowiskowych. 
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6 Znaczenie przepływów środowiskowych 
w kontekście społecznym, ekonomicznym 
i ekologicznym 

6.1 Społeczno – ekonomiczne aspekty szacowania 
przepływów środowiskowych 

 
Ramowa Dyrektywa Wodna uznaje środowisko przyrodnicze, jako równoprawnego 
użytkownika wód, rozszerzając zakres ochrony ilości i jakości zasobów wodnych na życie 
biologiczne. Wprowadza społeczeństwo do zarządzania gospodarką wodną, co pozwala 
identyfikować problemy i implikować programy naprawcze już na poziomi zlewni. Formalizuje 
instrumenty ekonomiczne odpowiedzialne za efektywność korzystania z wód, jednocześnie 
narzucając opracowywanie i wdrażanie programów i działań zmierzających do osiągnięcia 
celów środowiskowych. Polityka usług wodnych oparta jest na założeniu, że woda stanowi 
dobro ekonomiczne. Korzystanie z wody oznacza, więc usługi wodne wraz z każdą inną 
działalnością określoną na mocy Art. 5 RDW załącznik II mającą znaczący wpływ na stan wód. 
Konieczność przeprowadzenia analizy ekonomicznej korzystania z wód wynika z zapisów 
Dyrektywy 2000/60/WE. Zobowiązuje ona państwa członkowskie UE do wdrażania zasady 
zwrotu kosztów usług wodnych (Art.9). W związku z powyższym podstawowym celem 
prowadzonej analizy ekonomicznej korzystania z wód jest analiza stopnia zwrotu kosztów za 
usługi wodne, zarówno na poziomie finansowym, jak i ekonomicznym dla poszczególnych 
sektorów gospodarki i form korzystania z wód oraz określenie stopnia wdrożenia zasady 
„zanieczyszczający płaci” oraz „użytkownik płaci”. 
Zakres analiz ekonomicznych, o których mowa w art. 113b ust. 6 ustawy – Prawo wodne, 
związanych z korzystaniem z wód wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 29 marca 
2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy obejmuje: 

• analizę usług wodnych w obszarze dorzecza i stopnia zwrotu ich kosztów, 
z uwzględnieniem kosztów środowiskowych i zasobowych; 

• informacje związane z dokonaniem wyboru najefektywniejszych ekonomicznie 
kombinacji działań w odniesieniu do sposobów wykorzystania wód. 

W ramach analiz, w miarę potrzeby uwzględnia się: oszacowania dotyczące wielkości, cen 
i kosztów związanych z usługami wodnymi; ocenę inwestycji związanych z gospodarką wodną, 
z uwzględnieniem prognozy rozwoju tych inwestycji 

 
Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje dokumenty planistyczne na poziomie 

dorzecza, regionu i zlewni (Ustawa Prawo wodne art. 113 ust.1 ): 

• na poziomie dorzecza: program wodno-środowiskowy kraju, plan gospodarowania 
wodami, plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy 
na obszarze kraju 

• na poziomie regionu wodnego: plan ochrony przeciwpowodziowej i warunki 
korzystania z wód dla regionu 

• na poziomie zlewni: warunki korzystania z wód zlewni.  
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Następstwem oddziaływań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi mogą być 

daleko idące zmiany w charakterystykach fizycznych, chemicznych i biologicznych 
prowadzące do degradacji ekosystemów wodnych, a tym samym pogorszenia stanu wód. 
Priorytetem przy wyznaczeniu obszarów „wrażliwych” na zmiany, dla których ustanawia się 
warunki i wprowadza ograniczenia w użytkowaniu wód są cele środowiskowe wskazane 
między innymi w Planach gospodarowania wodami dla poszczególnych: regionów wodnych, 
zlewni oraz jednolitych części wód. Ustalenie szczególnych warunków korzystania z wód 
wynika, więc z konieczności ochrony zasobów wodnych i racjonalnego ich wykorzystania z 
uwzględnieniem interesu publicznego. Zrównoważone korzystanie z wód oznacza, zatem nie 
pogorszenie stanu wód z zachowaniem przepływu środowiskowego i zaspokojeniem potrzeb 
społeczno-gospodarczych.  Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom zasobów wodnych oraz 
ustanowienie działań naprawczych jest istotą polityki wodnej kraju.  
Warunki i ograniczenia korzystania z wód wynikające z decyzji administracyjnych 
i dokumentów planistycznych obejmują obszary: 

• ujęć wód powierzchniowych i podziemnych; 

• ochronnych zbiorników wód śródlądowych; 

• poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

• jcwp przeznaczone do celów rekreacyjnych; 

• podatne na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych; 

• wrażliwe na eutrofizację;  

• ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych na mocy ustawy o ochronie 
przyrody. 

Zakłada się możliwość wskazania dodatkowych obszarów do objęcia warunkami korzystania 
z wód zlewni, w przypadku, gdy wystąpią przesłanki tj.:  

•  ujemny statyczny bilansu wodnogospodarczy wód powierzchniowych; 

• brak rezerw chłonności zanieczyszczeń; 

• występowanie znaczącej liczby jednolitych części wód powierzchniowych 
zagrożonych nieosiągnięciem stanu dobrego (wg opinii eksperckiej); 

• występowanie jednolitych części wód o słabym (złym) stanie ilościowym lub 
zagrożonych nieosiągnięciem stanu dobrego; 

• występowanie problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę lub utrzymaniem 
wymaganego stanu fizyko-chemicznego wód; 

• występowanie scalonych części wód powierzchniowych o znaczącym 
wykorzystaniu wód podziemnych (wg opinii eksperckiej); 

• występowanie scalonych części wód powierzchniowych o znaczącym przestrzennie 
i trwałym (lub pogłębiającym się) obniżeniu zwierciadła w wód podziemnych; 

• możliwość wystąpienia istotnych presji (np. żegluga, energetyka wodna); 
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• lokalizacja przedsięwzięć wywołujących w skali regionalnej zmiany w wodach 
podziemnych i powierzchniowych (budowy i likwidacji odkrywkowych kopalń 
węgla brunatnego, likwidacji kopalń węgla kamiennego i rud metali). 

 

 Z punktu widzenia oceny przepływów środowiskowych istotne będą zarówno 
ograniczenia w korzystaniu z wód wprowadzone w skali całego regionu wodnego, jak i te w 
obrębie poszczególnych jednolitych części wód.  Limitowane zasoby wodne w wielu regionach 
kraju wymagają określenia zarówno hierarchii „użytkowników” korzystających z wód, jak i 
hierarchii użytkowania. Aspekt ekologiczny i zachowanie przepływu środowiskowego jest 
warunkiem koniecznym zachowania dobrego stanu wód i spełnienia celów środowiskowych, 
w dalszej kolejności uwzględniane są potrzeby tj.: zaopatrzenie ludności w wodę pitną, 
zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych następnie zaopatrzenie w 
wodę przemysłu i użytkowników rolnych.  

 O prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów wodnych i od wód zależnych a także 
zachowaniu ciągłości przepływów środowiskowych decydować będą ograniczenia poboru 
wody nieprzekraczające zasobów dyspozycyjnych określonych w ramach bilansu wodno 
gospodarczego. Najistotniejszy wpływ na bilans wodny z punktu widzenia kształtowania 
warunków przepływów środowiskowych będą miały: 

• Pobór wód powierzchniowych/ podziemnych; 

• Wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do 
wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych; 

• Wykonywanie nowych urządzeń wodnych; 

• Korzystanie z wód do celów energetycznych; 

• Pobór kruszywa z rzek i potoków; 

• Korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu; 

• Rybackie korzystanie z wód; 

• Rekreacyjne korzystanie z wód; 

• Pozostałe formy korzystania z wód. 

W zależności od formy użytkowania zasobów wodnych konieczne jest wprowadzenie nieco 
odmiennych warunków korzystania z wód (Tyszewski at all 2008). Pobór oraz odprowadzanie 
wód powierzchniowych wymagają zapewnienia przepływu środowiskowego, co jest 
warunkiem bezwzględnym zachowania dobrego stanu wód. W celu kontroli niezbędne jest 
monitorowanie wszystkich poborów wód, inwentaryzowanie danych i raportowanie ich do 
katastru RZGW. W przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi także niezbędne są 
ograniczenia wynikające z bilansu wodnego. Ze względu na możliwość pogorszenia jakości 
wód obowiązkowy jest monitoring zarówno ilości, jak i jakości zrzutów ścieków z wyjątkiem 
zrzutów wód opadowych, inwentaryzowania danych i raportowania ich do katastru RZGW. W 
przypadku dużej podatności ekosystemu wodnego na degradację możliwe jest zaostrzenie 
warunków. Ze względu na lokalne uwarunkowania zakazuje się wprowadzania wód 
opadowych lub roztopowych, wód chłodniczych, których temperatura nie przekracza +26oC 
do wskazanych w warunkach jezior. W tym przypadku ważne jest także określenie wymagań, 
jakie winny spełniać dopuszczane do wprowadzenia do wskazanych w warunkach jezior wody 
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opadowe, roztopowe lub chłodnicze. Jeśli chodzi o przerzuty wody ze względu na wymagania 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych zakaz obejmuje wprowadzanie wód obcych, 
ujmowania wody w ilości zakłócającej reżim hydrologiczny cieku/zbiornika, z którego jest 
ujmowana bez odpowiedniej kompensacji, konieczność kompensacji szkód środowiskowych 
wynikających z niedoborów wody powodowanych przerzutem do innej zlewni. Piętrzenie oraz 
retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych wymaga uzasadnienia celowości 
dokonania zmian hydromorfologicznych zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. W ujęciu przepływów środowiskowych ważne będzie zachowania określonych cech 
reżimu poniżej obiektu; utrzymywanie określonych stanów wody na obiekcie w wybranych 
terminach (np. okres tarła, okres lęgowy ptaków, zapewnienie przepływu środowiskowego, 
zapewnienie drożności cieku; przenoszenie rumowiska odkładanego powyżej obiektu 
piętrzącego do stanowiska dolnego, wyposażenie nowobudowanego obiektu w określony 
rodzaj urządzenia umożliwiającego migrację organizmów wodnych. Korzystanie z wód do 
celów energetycznych wiąże się z szeregiem warunków, z punktu widzenia przepływów istotne 
wyjadą się być, te które zapewnią odpowiednie środowisko życia dla poszczególnych grup 
ekologicznych, łącznie z zakazem lokalizacji MEW, ponadto niezbędne jest utrzymanie w 
cieku warunków termicznych odpowiadających warunkom biologicznym, zabezpieczenia 
ograniczające przechodzenie ryb przez turbiny. Wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku 
oraz innych materiałów, a także wycinanie roślinności z wód lub brzegów wiąże się ze zmianą 
warunków siedliskowych i zaburzeniem równowagi cieku i niesie za sobą ograniczenie lub 
zakaz lokalizacji nowych wyrobisk na ciekach wskazanych w warunkach. Pogłębianie 
i odmulanie koryt wymaga zakazów wynikających ze składowana urobku z prac 
pogłębiarskich. W tym wypadku zakaz obejmuje lokalizacji pól refulacyjnych w obrębie 
akwenów wskazanych w warunkach. W przypadku obiektów hydrotechniczych stanowiących 
przeszkody poprzeczne lub podłużne niezbędne jest uzasadnienia celowości dokonania zmian 
hydromorfologicznych zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Art. 14 RDW nakłada obowiązek informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych w 
zakresie PGW.  Ponadto na potrzeby oceny przepływów środowiskowych niezbędna będzie 
wycena kosztów środowiskowych. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z wód wynikają 
z potrzeby ochrony zasobów wodnych. W przypadku, kiedy bilans wodny na poziomie zlewni 
będzie ujemny obniży się znacznie jakość zasobów wodnych, nie ograniczy to w żaden sposób 
użytkowników. Jednak z punktu widzenia degradacji siedlisk i ekstynkcji gatunków 
poniesiemy koszty środowiskowe. Koszty środowiskowe definiowane, jako pieniężna wartość 
niekorzyści spowodowanych w środowisku wodnym przez użytkowników. Niekorzyści te 
związane są ze spadkiem wszystkich rodzajów użyteczności środowiska wodnego na skutek 
obniżenia jego jakości stanowią realną podstawę nakładania opłat (Berbeka 2013). 

6.2 Kontekst ekologiczny 
Struktura i funkcjonowanie ekosystemów wodnych jest w dużej mierze uzależnione od różnego 
rodzaju przepływów (niskie, wysokie przepływy, pulsy przepływów, etc.), które zmieniają się 
w skali godzin, dni, pory roku, lata i dłuższej (Poff i in., 1997). Przepływy mają wpływ na 
ekosystemy rzeczne jako czynnik kreujący siedliska, w których organizmy mogą się żywić, 
rosnąć rozmnażać, czy ukrywać przed niebezpieczeństwem. Warunki typowe występują przy 
tzw. przepływach podstawowych pozwalających na adaptacje organizmów i stadiów 
rozwojowych do specyficznych cech przestrzennych czy funkcjonalnych siedliska (Stanford 
i in , 2005). Zjawiska ekstremalne, takie jak powodzie i susze spełniają rolę regulatora cech 
środowiska i zmieniają strukturę populacji przez selektywną eliminację gatunków czy stadiów 
rozwojowych (Resh i in, 1988;. Hart i Finelli, 1999). Częstotliwość występowania różnych 
przepływów jest elementem rozróżniającym te dwie grupy tzn. zjawiska rzadkie tworzą 
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warunki ekstremalne, do których populacje organizmów wodnych nie są przystosowane, 
a zjawiska występujące często kształtują siedliska bytowe.  

Niskie przepływy kontrolują chemię wody, osuszają nisko położone obszary na terenach 
zalewowych, ograniczają powierzchnię użytkową siedliska i są często związane z wyższą 
temperaturą wody i niższą rozpuszczalnością tlenu (TNC, 2011). Niskie przepływy również 
pogarszają drożność rzeki, ograniczając w ten sposób przemieszczanie się niektórych 
organizmów wodnych jak i narażając je na większą presję drapieżników. Z drugiej strony, 
niskie przepływy zapewniają warunki rozwoju stadiów larwalnych i młodocianych ryb, tworząc 
płytkie strefy przybrzeżne: ciepłe, bogate w pokarm i chroniące przed drapieżnikami wodnymi. 
Długotrwałe przepływy niskie tworzą też dobre warunki rozwoju roślinności wodnej 
i wpływają na zmianę stabilności podłoża przez systemy korzeniowe umacniające osady denne.  

Powodzie odgrywają kluczową rolę w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu wodnego (De 
Jalon i in., 2014,TNC, 2011). Krótkoterminowe zmiany przepływu spowodowane wezbraniami 
mogą dostarczyć organizmom wodnym niezbędnego wypoczynku od stresujących warunków 
niskiego przepływu. Małe powodzie zapewniają rybom i innym organizmom aktywny dostęp 
do terenów zalewowych i siedlisk, takich jak kanały boczne, rozlewiska i mokradła. Obszary 
te mogą stanowić cenne żerowiska, pozwalające na szybki wzrost, oferują też schronienie przed 
wysoką prędkością przepływu, niższą temperaturą wody w głównym nurcie, lub mogą być 
wykorzystywane do tarła i rozwoju narybku. Duże powodzie mogą przenieść znaczne ilości 
osadów, drewna i kamienia oraz materii organicznej, tworząc nowe siedliska i odświeżając 
warunki jakości wody zarówno w głównym nurcie jak i strefach zalewowych. Mozaika siedlisk 
może ulec znaczącym i gwałtownym przemianom prowadząc do zmian w strukturze zespołów 
organizmów wodnych.  

Przepływy w rzece odgrywają różną rolę w zależności od pory roku. Jak wspomniano, niskie 
przepływy, które występują u nas w porze letniej tworzą warunki bytowe i wzrostu dla młodych 
stadiów rozwojowych ryb. Pozwala im to na zdobycie odpowiedniej kondycji umożliwiającej 
przetrwanie znacznie trudniejszych warunków zimowych.  Jest też istotne aby przepływy 
zimowe stworzyły warunki nieprzekraczające zasięgu wytrzymałości tych organizmów. Są to 
np. głębokie, niezamarzające zagłębienia w których panują odpowiednie warunki tlenowe 
i pokarmowe. Wiosenne i jesienne powodzie często tworzą warunki tarła ryb lub rozrodu 
innych organizmów.  Przykładowo szczupak jako ryba fitofilna tzn. rozmnażająca się na 
roślinności przybrzeżnych łąk, nie jest w stanie utrzymać stabilnej populacji bez cyklicznych, 
wiosennych powodzi. Podobnie lasy łęgowe wymagają czasowych zalewów o odpowiednim 
czasie trwania, aby przejść przez odpowiednie stadia rozwojowe. Ważne jest też by takie 
powodzie wystąpiły w odpowiednim czasie, w którym zwierzęta i rośliny są przygotowane do 
rozmnażania.   
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7 Hydrologiczne i ekologiczne aspekty wyboru 
najkorzystniejszej do zastosowania w Polsce 
metody szacowania przepływów środowiskowych 

7.1 Hydrologiczne aspekty opracowania metody szacowania 
przepływów środowiskowych w kontekście uwarunkowań 
polskich 

7.1.1 Podstawy określania przepływów i przepływów 
charakterystycznych 

Najdokładniejszą metodą opracowania danych hydrologicznych są metody oparte na pomiarze 
na odpowiednio rozlokowanych stacjach hydrometrycznych. Na podstawie tych danych w 
oparciu o analizy statystyczne możliwe jest określenie charakterystycznych wielkości dla 
profili stacji. 

Ponieważ sieć stacji hydrometrycznych (wodskazowych) obejmuje tylko wybrane lokalizacje,  
wielkości charakterystyczne są przeliczane na inne punkty i profile. Metody przeliczania 
wartości charakteryprzedstawiono  w rozdziale 7.1.4.2. 

Baza danych pomiarowych jest niewystarczająca do przeliczeń na wszystkie lokalizacje dlatego 
do wielu analiz opartych na wielkościach przepływu i od nich zależnych stosuje się wielorakie 
metody obliczeń opartych o wzory empiryczne. 

W niniejszym rozdziale przedstawia się aspekty związane z przygotowaniem 
i opracowywaniem danych hydrologicznych. 

7.1.2 Charakterystyka sieci stacji wodowskazowych osłony 
hydrologicznej  

7.1.2.1 Wytyczne wynikające z Prawa wodnego 

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145 j.t.) 
państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej. Wykonuje on zadania państwa w zakresie m.in. osłony hydrologicznej, gospodarki 
i rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w hydrosferze, jak 
również posiada i utrzymuje bazę danych historycznych z zakresu hydrologii. 

W sposób szczegółowy zakres zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej 
określony został w art. 103 i obejmuje m.in. wykonywanie pomiarów i obserwacji 
hydrologicznych, wykonywanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych wód 
powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, gromadzenie, 
przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie informacji hydrologicznych, wykonywanie 
bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz opracowywanie i  przekazywanie prognoz 
hydrologicznych. 

Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna posiada i utrzymuje podstawową sieć 
i specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne, system gromadzenia, przetwarzania i wymiany 
danych oraz inne komórki organizacyjne zajmujące się taką działalnością (art. 104). W zakresie 
pomiarów hydrologicznych podstawową sieć pomiarowo-obserwacyjną stanowią: stacje 
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hydrologiczno-meteorologiczne i  stacje hydrologiczne; podstawowe stacje i posterunki 
wodowskazowe. 

Biura prognoz hydrologicznych opracowują i udostępniają krótkoterminowe oraz 
średnioterminowe, ogólne i specjalistyczne prognozy hydrologiczne; udzielają informacji 
o aktualnych warunkach hydrologicznych; prowadzą na bieżąco osłonę hydrologiczną. 

Art. 109. Pkt 2. Stanowi, że ze środków budżetu państwa w części dotyczącej gospodarki wodnej, 
będących w dyspozycji Prezesa Krajowego Zarządu, finansowane jest opracowywanie 
i publikowanie ostrzeżeń, ogólnych prognoz oraz komunikatów hydrologicznych 
i meteorologicznych, biuletynów, a także roczników hydrologicznych, meteorologicznych 
i hydrogeologicznych; 

Art. 111. pkt. 1 Stanowi: Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna i państwowa 
służba hydro-geologiczna publikują informacje, zebrane i przetworzone w wyniku realizacji 
standardowych procedur, w ostrzeżeniach, prognozach, komunikatach, biuletynach lub 
rocznikach. 

Zgodnie więc z Prawem Wodnym Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna oprócz 
prowadzenia Ośrodka Baz Danych IMGW-PIB powinna opracowywać roczniki hydrologiczne. 
Jednak w tym zakresie IMGW nie wykonuje w pełni swoich obowiązków zapisanych w Prawie  
Wodnym  publikując bieżące dane jedynie w serwisie Pogodynka.pl. Serwis nie umożliwia 
również pozyskania danych archiwalnych. 

7.1.2.2 System Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej 
(PSHM) 

Działalność IMGW-PIB w zakresie hydrologii obejmuje:  

• Prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji hydrologicznych przy 
pomocy podstawowych systemów i sieci pomiarowych.  

• Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie hydrologicznych 
materiałów pomiarowych i obserwacyjnych.  

• Dostarczanie produktów hydrologicznych służbom sektora publicznego 
i organizacjom komercyjnym.  

• Opracowywanie i eksploatacja hydrologicznych modeli matematycznych.  

W skład systemu Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej PSHM wchodzą trzy 
podsystemy. 

Podsystem obserwacyjno-pomiarowy: 

• naziemna sieć obserwacyjno-pomiarowa, hydrologiczna, meteorologiczna 
i  specjalizowana - łącznie ponad 2000 punktów pomiarowych, 

• 8 radarów meteorologicznych, 

• 3 stacje aerologiczne, 

• system wykrywania i lokalizacji burz (9 stacji detekcyjnych), 

• stacja odbioru danych satelitarnych, 
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• morski statek badawczy r/v Baltica. 

Podsystem teleinformatyczny i łączności: 

Podsystem przetwarzania danych, prognozowania i ostrzegania: 

• Ośrodek Centralny i 7 regionalnych ośrodków prognoz meteorologicznych 
i  hydrologicznych oraz osłony, 

• system operacyjnych i historycznych baz danych, 

• system numerycznych, statystycznych i konceptualnych modeli prognostycznych, 
meteorologicznych, 

• system rozpowszechniania danych i ostrzeżeń do centralnego i wojewódzkich 
organów decyzyjnych oraz innych użytkowników (System Obsługi Klienta - SOK). 

Oddziały IMGW 

Obszar kraju podzielony jest na trzy oddziały: Gdynia, Kraków i Wrocław, natomiast Ośrodek 
Główny znajduje się w Warszawie. 

Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni prowadzi: 

• osłonę meteorologiczną obszaru województw: pomorskiego 
i zachodniopomorskiego oraz powiatu elbląskiego, 

• osłonę hydrologiczną na terenie ujściowego odcinka Wisły od profilu Tczew (bez 
profilu Tczew), ujściowego odcinka Odry od profilu Gryfino (łącznie z  profilem 
Gryfino) wraz z Zalewem Szczecińskim, zlewni rzek wpadających do Zatoki 
Gdańskiej i polskiej części Zalewu Wiślanego, w tym na Żuławach Gdańskich, 
Żuławach Wielkich i Żuławach Elbląskich, w zlewniach rzek Przymorza oraz na 
polskich wodach terytorialnych na Bałtyku. 

Oddział IMGW-PIB we Wrocławiu prowadzi: 

• osłonę hydrologiczno-meteorologiczną na obszarze obejmującym zlewnię Odry od 
granicy z Republiką Czeską do profilu Słubice; obejmuje 123 stacji na 54 rzekach. 

Oddział IMGW-PIB w Krakowie prowadzi: 

• osłonę hydrologiczno-meteorologiczną na obszarze obejmującym zlewnię Wisły od 
ujścia Przemszy do przekroju wodowskazowego Nieszawa, zlewnię Narwi od 
przekroju wodowskazowego Zambski Kościelne do ujścia do Wisły, zlewnię 
dopływu Dunaju oraz Dniestru w granicach państwa, 

• Działy Służby Obserwacyjno-Pomiarowej w Krakowie zarządzają siecią stacji 
i posterunków hydrologicznych i meteorologicznych, odpowiadają za jakość 
i wiarygodność pozyskiwanych z obserwacji i pomiarów danych hydrologicznych 
i meteorologicznych oraz ich terminowe przekazywanie w trybie operacyjnym 
i  historycznym; 

• Dział Służby Obserwacyjno-Pomiarowej Wisły Górnej obejmuje 11 dorzeczy 
i 9 zbiorników wodnych oraz 152 posterunki wodowskazowe, 
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• Dział Służby Obserwacyjno-Pomiarowej w Krakowie Wisły Środkowej obejmuje 
7 dorzeczy oraz 119 posterunków wodowskazowych. 

7.1.2.3 Obserwacje hydrologiczne 

Dane z posterunków wodowskazowych zbierane są w sposób autonatyczny. Stacja Zbiorcza 
gromadzi wszystkie meldunki z sieci posterunków pomiarowo-obserwacyjnych jej podległych 
i przekazuje je codziennie do Centralnej Stacji Zbiorczej. 

Oprócz stanów wody z posterunków przekazywana jest informacja o wyglądzie wody oraz o 
zjawiskach lodowych. Dane o charakterze obserwowanego w profilu zjawiska lodowego (śryż, 
lód brzegowy itp.) i jego natężeniu, wyrażanym w  procentach szerokości koryta, mają być 
podawane codziennie od momentu pojawienia się do zaniku.  

Z chwilą utworzenia się całkowitej pokrywy lodowej co 5 dni - tj. 5, 10, 15, 20, 25 i ostatniego 
dnia miesiąca mierzona i podawana jest grubość pokrywy lodowej.  

Na części posterunków dokonuje się pomiaru temperatury wody. 

W związku z tym, że IMGW nie prezentuje w sposób jednoznaczny aktualnych informacji 
o stanie sieci wodowskazowej powstaje problem z ustaleniem jaka jest rzeczywista ilość 
czynnych posterunków wodowskazowych.  

Analiza map zawierających sieć posterunków wodowskazowych dostępnych w serwisie 
Pogodynka.pl wskazuje, że obejmuje  ona 583 posterunki  z czego dla części posterunków brak 
jest danych a część opisana jast komentarzem „brak stanów charakterystycznych”. Niestety 
strona nie podaje wyjaśnienia przyczyn takiego statusu posterunków wodowskazowych. 
Ponadto nie wiadomo, czy poza posterunkami prezentowanymi w serwisie Pogodynka.pl 
IMGW pozyskuje i posiada dane z innych posterunków wodowskazowych. 

Z analizy wynika, że bardzo mało wodowskazów zlokalizowanych jest na małych ciekach (rząd 
pozyżej 4) , wobec tego może wystąpić problem z pozyskaniem danych hydrologicznych do 
prowadzenia prac badawczych na małych ciekach z których przeważająca część stanowi 
zlewnie i rzeki niekontrolowane. 

7.1.2.4 Centralna Baza Danych Historycznych IMGW (CBDH) 

Centralna Baza Danych Historycznych IMGW-PIB (CBDH) jest utrzymywana w  Ośrodku Baz 
Danych w Warszawie. Gromadzone są w niej dane pozyskiwane z  sieci obserwacyjno-
pomiarowej i przeznaczone do przechowywania wieczystego (bez określonej daty ważności) 
na nośnikach komputerowych.  

Centralna Baza Danych Historycznych obejmuje: 

• Centralną Bazę Danych Hydrologicznych,  

• Centralną Bazę Danych Klimatologicznych.  

Centralna Baza Danych Hydrologicznych zawiera dane z ok. 900 posterunków 
wodowskazowych z rekordami przepływów codziennych i charakterystycznych, 
z  najdłuższymi ciągami od 1951 roku (dla ok. 1/3 liczby posterunków) i  pozostałymi od 1971 
roku lub z ciągami krótszymi. Dla 1160 posterunków dane zawierają informacje opisujące 
lokalizację, wyposażenie i inne cechy miejsc wykonywania pomiarów. 
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W Centralnej Bazie Danych Hydrologicznych są także zgromadzone dane dotyczące stanów 
wody, temperatury wody, obserwacji nadzwyczajnych oraz zjawisk lodowych i zarastania. 
Obejmują one okres od 1991 roku.  

W ramach Ośrodka Baz Danych IMGW-PIB działa Sekcja Udostępniania Danych, Opinii 
i Ekspertyz - komórka obsługująca użytkowników CBDH, do której zadań należy m.in. 
sporządzanie operatów hydrologicznych dla rzek kontrolowanych i nie kontrolowanych przez 
IMGW. 

Prowadzona przez IMGW polityka sprzedaży danych powoduje, że wiele opracowań  
wykonywanych jest z niezbędnym minimalnym zakresem danych, bez wykonania szerokich 
analiz bardzo często wskazanych z punktu widzenia przedmiotu i celu opracowania.  

7.1.3 Charakterystyka systemu gromadzenia danych w ramach 
eksploatacji urządzeń wodnych 

Kategorie przedsięwzięć związanych z korzystaniem z wód powierzchniowych: 

• przedsięwzięcia związane z piętrzeniem oraz retencjonowaniem śródlądowych wód 
powierzchniowych - zbiorniki i stopnie wodne; 

• ujęcia wód powierzchniowych; 

• przedsięwzięcia związane z wprowadzanie ścieków do wód; 

• przedsięwzięcia związane z odwadnianiem gruntów, obiektów, wykopów 
budowlanych oraz zakładów górniczych. 

Piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych (zbiorniki 
i stopnie wodne, jazy) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145 j.t.) przewiduje, iż użytkownik 
budowli piętrzącej, o wysokości piętrzenia powyżej 1 m i przepływie średnim rocznym (SSQ) 
powyżej 1,0 m3/s, jest obowiązany do prowadzenia dziennika gospodarowania wodą (art. 64 
ust. 2b). Obowiązek ten nie dotyczy użytkownika budowli piętrzącej o stałym progu bez 
możliwości sterowania lub wyposażonej w  samoczynne upusty (art. 64 ust. 2e). 

Zakres danych wprowadzanych do dziennika gospodarowania wodą określa art. 64 ust 2c 
ustawy Prawo wodne. Są to m.in. odczyty wodowskazowe obejmujące rzędną stanu wody 
górnej i dolnej, jak również wielkość dopływu do zbiornika lub stopnia w czasie pomiaru w 
punktach kontrolnych lub obliczona z bilansu oraz wielkość odpływu w  czasie pomiaru przez 
każde urządzenie upustowe. Wpisy do dziennika są dokonywane: 

• za każdym razem po włączeniu, zamknięciu lub zmianie odpływu przez budowlę 
piętrzącą; 

• codziennie o godzinie 6.00 czasu UTC w normalnych warunkach użytkowania 
i podczas suszy; 

• co 3 godziny począwszy od 6.00 czasu UTC w okresie powodzi. 

Odczyty ze wskazanych urządzeń zapisywane są w dzienniku gospodarowania wodą. Wzór 
dziennika został określony a przez to ujednolicony dla wszystkich obiektów dopiero, 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika 
gospodarowania wodą (Dz. U. 2011.257.1546).  
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji 
gospodarowania wodą (Dz. U. 2006.150.1087) określa, iż w części opisowej instrukcji dla 
zbiorników i stopni wodnych znajduje się opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla 
gospodarowania wodą oraz wykaz urządzeń pomiarowych, związanych z gospodarowaniem 
wodą, znajdujących się na urządzeniu (§ 6. ust. 1).  

  



Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce
Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce -  Etap 1

 

61 
PS-00-R-002-04 |  Data wydania: listopad 2014  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
J:\238000\238878-00 KZGW ecological flows\4 Internal\4-01 Outgoing record copy\4-01-2 Holding area\141117 Wydanie 3 Etap 1\PS-00-R-002-04 Metoda szacowania 
Etap I - Wyniki.docx 

 
 

Pobór wód powierzchniowych (ujęcia wód) 

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Prawie wodnym, w przypadku poboru wód 
powierzchniowych w ilości przekraczającej 5m3/d wymagane jest pozwolenie wodnoprawne 
(art. 122 i art. 124 pkt 8), w którym określa się ilość pobieranej wody, w tym maksymalną 
ilość m3 na godzinę, średnią ilość m3 na dobę oraz maksymalną ilość m3 na rok, jak również 
sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody w stanie pierwotnym (art. 128 
ust. 1). 

Zakłady pobierające wodę w ilości większej niż 100 m3/d są obowiązane do dokonywania 
systematycznego pomiaru ilości wody (art. 46 ust. 4). 

Wprowadzanie ścieków do wód (zrzuty ścieków) 

W przypadku wprowadzania do wód ścieków, pozwolenie wodnoprawne (zgodnie z Prawem 
wodnym) określa ilość ścieków wprowadzanych do wód oraz sposób i zakres prowadzenia 
pomiarów ilości ścieków wprowadzanych do wód (art.128 ust. 1). 

Odwadnianie gruntów, obiektów, wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych 
(melioracje odwadniające, przepompownie) 

W przypadku odprowadzania wód, pozwolenie wodnoprawne (zgodnie z Prawem wodnym) 
określa ilość odprowadzanej wody, w tym maksymalną ilość m3 na godzinę, średnią ilość m3 
na dobę oraz maksymalną ilość m3 na rok (art.128 ust. 1). 

7.1.4 Przepływy rzeczne– charakterystyki i obliczanie 

7.1.4.1 Charakterystyki przepływów rzecznych 

Przepływy charakterystyczne można klasyfikować według wielu różnych kryteriów: ze 
względu na potrzeby hydrotechniczne, morfologię i ukształtowanie koryta rzecznego, potrzeby 
rybactwa śródlądowego itp. poniżej przedstawiono charakterystyki przepływów rzecznych: 

Przepływy główne 

1) Przepływy główne wyznaczone w poszczególnych latach z okresów rocznych, 
półrocznych, czy miesięcznych noszą nazwę przepływów charakterystycznych 
głównych pierwszego rzędu (stopnia). Można tu rozróżnić następujące przepływu: 

• WQ – przepływ maksymalny [m3/s]; 

• SQ – przepływ średni [m3/s]; 

• ZQ – przepływ zwyczajny [m3/s]; 

• NQ – przepływ minimalny [m3/s]; 

2) Przepływy główne drugiego rzędu (stopnia) wyznaczane są na podstawie wieloletnich 
ciągów obserwacji przepływów charakterystycznych pierwszego rzędu. Można ich 
wyróżnić 16: 

• WWQ, SWQ, ZWQ, NWQ – przepływy: maksymalny, średni, zwyczajny 
i minimalny z przepływów maksymalnych z wielolecia [m3/s]; 

• WSQ, SSQ, ZSQ, NSQ – przepływy: maksymalny, średni, zwyczajny i minimalny 
z przepływów średnich z wielolecia [m3/s]; 
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• WZQ, SZQ, ZZQ, NZQ – przepływy: maksymalny, średni, zwyczajny i minimalny 
z przepływów zwyczjnych z wielolecia [m3/s]; 

• WNQ, SNQ, ZNQ, NNQ – przepływy: maksymalny, średni, zwyczajny i minimalny 
z przepływów minimalnych z wielolecia [m3/s]; 

Przepływy o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia 

Przepływami prawdopodobnymi nazywa się przepływy okresowe o założonej sumowanej 
częstotliwości występowania, odniesionej do zjawisk, jakie dopiero zrealizują się 
w przyszłości. Przepływy prawdopodobne odnoszą się do zbiorów danych z bardzo długiego 
okresu, obejmującego zarówno lata przeszłe i przyszłe. Przyjmuje się, że prawdopodobna 
częstotliwość zjawisk przyszłych będzie równa częstotliwości zjawisk  jakie miały miejsce 
w przeszłości. 

Przepływy o określonym czasie trwania (przepływy okresowe) 

Przepływy okresowe definiowane są jako przepływy o określonej sumowanej częstotliwości 
lub czasie trwania wraz z przepływami wyższymi lub niższymi. Określa się je na podstawie 
statystycznych badań zbiorów wartości przepływów. 

Przepływy konwencjonalne 

Przepływy konwencjonalne stosowane są przy gospodarowaniu zasobami wodnymi dla 
różnych celów praktycznych i na ogół nie wynikają z naturalnego reżimu hydrologicznego rzek. 
Metody wyznaczania tych przepływów są przedmiotem umowy, tj. są one ustalane na zasadzie 
konwencji. Do najbardziej znanych przepływów konwencjonalnych należą: 

1) Przepływ dozwolony – definiowany jest jako największy przepływ, który nie powoduje 
szkód powodziowych. Zazwyczaj przyjmuje się, ze jest on równy SWQ lub Qmax, 
50%; 

2) Przepływ dopuszczalny – jest wypuszczany przez urządzenia spustowe, gdy istnieje 
konieczność przygotowania zbiornika na przejście dużej fali powodziowej, przy czym 
mogą wystąpić poniżej w dolinie rzeki drobne szkody powodziowe; 

3) Przepływ nienaruszalny (biologiczny) Qn – określany jest jako przepływ minimalnej 
ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku (art. 4 Ustawa z 
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78); 
Podstawowymi kryteriami określającymi wielkość przepływu nienaruszalnego są: 

• Przesłanki hydrobiologiczne warunkujące zachowanie podstawowych form flory 
i fauny, charakterystycznych dla środowiska wodnego rzeki; 

• Wymagania rybacko wędkarskie; 

• Ochrona obiektów przyrodniczych o charakterze parków narodowych 
czy rezerwatów przyrody; 

• Wymagania rzecznej turystyki wodnej; 

Prawidłowe ustalenie wielkości Qn wymaga indywidualnego rozpoznania danego 
cieku oraz poszczególnych jego odcinków oraz stwierdzenia które z kryteriów 
należy wziąć pod uwagę. Powinno się tu również uwzględnić sezonową zmienność 
poszczególnych kryteriów. 
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4) Przepływ brzegotwórczy (kształtujący koryto) – jest przepływem w najbardziej istotny 
sposób oddziaływującym na proces kształtowania się koryta rzeki; 

5) Przepływ żeglugowy – najwyższy i najniższy – odpowiada stanom wody 
wyznaczającym zakres, przy którym może bezpiecznie odbywać się żegluga. 

7.1.4.2 Opis metodyki przeliczania przepływów  

W przypadku posiadania niekompletnych informacji (danych) lub ich całkowitym braku, 
przepływy charakterystyczne w rozpatrywanym przekroju można obliczać na podstawie 
odpowiednich wartości przepływów określonych dla innych przekrojów na tej samej rzece lub 
zamykających zlewnię o analogicznym reżimie hydrologicznym. Metody zaliczane do tej grupy 
noszą nazwę metod analogii hydrologicznej.   

Metody analogii hydrologicznej mogą być wykorzystywane w następujących przypadkach: 

• gdy dane hydrometryczne w rozpatrywanym przekroju nie są kompletne; 

• gdy brak jest informacji o stanach wody i przepływach w rozpatrywanym przekroju. 

Przy doborze profilu - analoga należy kierować się podobieństwem odpływów jednostkowych 
w obydwóch przekrojach oraz zgodnością rytmu zmienności przepływów. Jeżeli 
w rozpatrywanym przekroju nie posiada się żadnych danych dotyczących odpływu, należy 
kierować się podobieństwem czynników od których wielkość tego odpływu zależy (czynniki 
klimatyczne oraz fizycznogeograficzne). Stosując metodę analogii, należy - w miarę 
możliwości i dostępnych danych - opierać się nie na jednym, ale na 2-3 profilach-analogach. 
Profile analogi w stosunku do rozpatrywanego profilu mogą być położone: 

A. na tej samej rzece co profil badany; 

B. na recypiencie rzeki, na której leży profil badany; 

C. na innym dopływie tego samego recypienta; 

D. na dopływie rzeki należącej do innego systemu rzecznego. 

Poniżej przedstawiono zgeneralizowane zasady metod przenoszenia (dokładna metodyka 
i zakres stosowania oraz ograniczenia przedstawiane są w podręcznikach hydrologii 
np., Hydrologia A. Byczkowski Tom II) 
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1) Metoda interpolacji - stosowana jest wówczas, gdy na badanej rzece znajdują się co 
najmniej dwa wodowskazy, dla których istnieją informacje o przepływach z dłuższego 
okresu. [A] 

Rysunek 2. Metoda interpolacji 

 

Przepływ oblicza się z zależności: 

�� = �� + ∆� = �� −	��
� − 
� �
� − 
�� (1) 

gdzie: 

QB, Qg, Qd,– przepływ w profilach: badanym oraz górnym (g) i dolnym (d) [m3/s]; 

AB, Ag, Ad,– powierzchnia zlewni w profilach: badanym oraz górnym (g) i dolnym (d) 
[km2];  

2) Metoda zlewni różnicowej - stosowana jest wówczas, gdy dany profil znajduje się na 
rzece, na której nie ma wodowskazów, natomiast na rzece głównej – powyżej i poniżej 
ujścia badanej rzeki – znajdują się posterunki wodowskazowe [B]. Może być stosowana 
do określania przepływów przeciętnych (średnie, zwyczajne) oraz średnich niskich. Nie 
można jej stosować do określania przepływów maksymalnych.  
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Rysunek 3. Metoda zlewni różnicowej 

 
 
Źródło: Hydrologia A. Byczkowski Tom II 

 

Przepływ QB w profilu badanym określa się z zależności: 

�� = 10����
� = �� 
�
� = ��� − ��� 
�
� − 
� (2) 

qR – odpływ jednostkowy ze zlewni różnicowej; 

pozostałe oznaczenia jak we wzorze (1). 

3) Metoda ekstrapolacji – stosowana jest wówczas, gdy nie można skorzystać z 
dwóch powyżej opisanych metod. Profil badany może znajdować się na tej samej 
rzece co profil – analog [A], a także na dopływie tej rzeki lub innej rzece płynącej 
w sąsiedztwie [B, C, D].  
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Rysunek 4 Metoda ekstrapolacji 

 
 
Źródło: Hydrologia A. Byczkowski Tom II 

 

Metoda ekstrapolacji polega na przenoszeniu wartości odpływów jednostkowych o 
określonej charakterystyce ze zlewni porównawczej (analoga) qo do zlewni badanej q. 
W zależności od stopnia podobieństwa zlewni badanej i zlewni – analoga mogą 
wystąpić dwa przypadki: 

• Odpływy jednostkowe w obu zlewniach są jednakowe (q = qo); 

• Odpływy jednostkowe w obu zlewniach nie są jednakowe (q ≠ qo). 

Pierwszy przypadek w praktyce zdarza się bardzo rzadko. Przepływ Q oblicza się z 
zależności: 

� = �� � 

��
�
 (3) 

gdzie: 

Qo – przepływ o dowolnej charakterystyce w profilu - analogu [m3/s]; 

A – powierzchnia zlewni w profilu badanym [km2];  

Ao – powierzchnia zlewni w profilu – analogu [km2];  

n – wykładnik potęgowy.  

Wykładnik n jest zróżnicowany dla różnych charakterystyk przepływowych.  
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Drugi przypadek występuje najczęściej. Iloraz odpływów jednostkowych stanowiący miarę 
podobieństwa odpływów w obydwu zlewniach  określa się jako:  

k = q
q� (4) 

Wartość przepływów charakterystycznych oblicza się w tym przypadku z równania: 

� = ��� � 

��
�
 (5) 

Oznaczenia jak we wzorze (3). 

Wobec braku informacji o przepływach w profilu badanym, współczynnik k określa się metodą 
empiryczną w zależności od ilorazów charakterystyk fizycznogeograficznych obu zlewni. 
Parametr k obliczony wzorem (6) grupuje istotne, często subiektywnie dobrane wielkości 
odpowiednie dla określonych przepływów charakterystycznych w zlewni niekontrolowanej i 
zlewni analoga. 

 

� = �
�� = � � ��

����
�� � � 

� ��
� 

…� �!
�!��

�! = �∏ � �#
�#��

�#$%�$%&  (6) 

gdzie: 

x1, x2, …xr – charakterystyki fizycznogeograficzne i klimatyczne mające najbardziej istotny 
wpływ na badaną charakterystykę odpływu w profilu badanym; 

x1o, x2o, …xro – charakterystyki fizycznogeograficzne i klimatyczne mające najbardziej istotny 
wpływ na badaną charakterystykę odpływu w profilu - analogu; 

a, n1, n2, …nr – parametry równania regresji wielokrotnej; 

r – liczba przyjętych do analizy wartości; 

Dobór charakterystyk fizycznogeograficznych dokonuje się za pomocą procedur 
statystycznych, dzięki czemu unika się subiektywizmu przy ocenie wpływu poszczególnych 
czynników na wartości przepływów. 

7.1.4.3 Charakterystyka metod empirycznych wyznaczania przepływów 
dla zlewni niekontrolowanych 

Wzorów empirycznych pozwalających wyznaczyć wartości przepływów charakterystycznych 
jest bardzo dużo i często odnoszą się one do określonych regionów Polski. Poniżej 
przedstawiono kilka najczęściej stosowanych wzorów empirycznych pozwalających 
wyznaczyć wartości przepływów maksymalnych, średnich oraz minimalnych. Ponadto, 
przedstawiono metody wyznaczania przepływu nienaruszalnego.  

Metody empiryczne stosuje się do określenia charakterystyk przepływu w tych wszystkich 
przypadkach, gdy brak jest danych hydrometrycznych w rozpatrywanym profilu oraz gdy nie 
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można zastosować metody analogii (metoda zlewni różnicowej, metoda ekstrapolacji) z 
powodu niemożności doboru odpowiedniego analoga. 

 

Przepływ średni wyznaczany metodami empirycznymi 

 

Wzór Punzeta 

Służy do obliczania przepływu średniego rocznego na terenach całego dorzecza górnej Wisły 
dla zlewni o powierzchni do 500 km2.  

'� = 10�� ∙ ''� ∙ 
 (2) 

''� = 0,00001151 ∙ +,,-../0 ∙ 1-,-02/ ∙ 3�-,-22�. (3) 

gdzie:  

SQ – przepływ średni roczny [m3/s], 

SSq – średni roczny odpływ jednostkowy [l/s km2], 

A – powierzchnia zlewni [km2], 

P – opad średni roczny w zlewni [mm], 

I – spadek podłużny cieku określany wzorem [‰] 

I = ∆WIL 

∆W – różnica wysokości pomiędzy najwyżej położonymi źródłami rzeki a profilem 
zamykającym w badanej zlewni [m], 

L – odległość od przekroju zamykającego do najdalej położonego źródła w zlewni [km], 

N – wskaźnik nieprzepuszczalności gleb [%] - stabelaryzowany. 

 

Przepływ średni niski wyznaczany metodami empirycznymi 

Wzór Stachy 

1) Dla obszaru kraju z wyłączeniem regionu Karpat 

'3� = 4,068 ∙ 10�2 ∙ 
&,-2. ∙ ''��-,70 ∙ 1-,&& ∙ 81 + 9:;<-,,� (4) 

gdzie:  

SSqg – średni z wielolecia odpływ jednostkowy pochodzący z zasilania podziemnego określany 
z mapy w „Atlasie hydrologicznym Polski” 1987 [l/skm2]; 

A – powierzchnia zlewni [km2], 
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I – spadek cieku [m/km]; 

Jez – wskaźnik jeziorności obliczony: Jez = Aj/A – stosunek powierzchni jeziora (jezior) do 
powierzchni całkowitej zlewni [-]; 

2) Dla regionu Karpat 

'3� = 2,613 ∙ 10�2 ∙ 
&,-/ ∙ ''��-,.. ∙ 1-,�. (5) 

Oznaczenia jak we wzorze (4). 

Wzory zalecane przez Dyrektora RZGW z Krakowa - Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły  

Wzory mogą być stosowane jedynie w przypadku rzek o naturalnych warunkach przepływu, 
nie mogą być natomiast stosowane w zlewniach o specyficznych warunkach 
hydrogeologicznych, krasowych czy zakłócanych gospodarczą działalnością człowieka. Wzór 
na przepływ SNQ może być stosowany w Karpackim dorzeczu Wisły dla zlewni o powierzchni 
od 10 km2 do 500 km2. 

Przepływ średni niski roczny (SNQ) w małych zlewniach niekontrolowanych należy obliczyć 
wg wzoru: 

'3� = 10�� ∙ '3� ∙ 
 (6) 

 

1) Zlewnie górskie: 

za zlewnie górskie uznaje się zlewnie, których średnia wysokość H > 470 m n.p.m. oraz zlewnie 
o średniej wysokości 300 < H < 470 m n.p.m., w których umowny spadek rzeki I > 18‰ 

'3� = 0,00807 ∙ @&,,&A&. ∙ +-,&/,, ∙ 1-,�,/� ∙ 3�&,-.-2 (7) 

gdzie: 

H – średnie wzniesienie zlewni [m n.p.m.] 

Pozostałe oznaczenia jak we wzorze (3). 

2) Zlewnie wyżynne i nizinne: 

za zlewnie wyżynne (nizinne) uznaje się zlewnie, których średnia wysokość H < 300 m n.p.m. 
oraz zlewnie o średniej wysokości 300 < H < 470 m n.p.m., w których umowny spadek rzeki I 
< 18 ‰ 

'3� = 0,000247 ∙ @-,/20, ∙ +&,&A, ∙ 1�-,,�,& ∙ 3�-,/&,� (8) 

Oznaczenia jak we wzorze (7). 
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Wzór dla zlewni górskich pokrywa się z obszarem Tatr, Podhala i Beskidów. Wzór dla zlewni 
wyżynno – nizinnych można stosować dla obszaru Pogórza Karpackiego oraz Podkarpacia 
(Niziny Sandomierskiej).  

W przypadku pozostałych zlewni SNq należy odczytać z mapy średnich z wielolecia odpływów 
jednostkowych pochodzących z zasilania podziemnego „Atlas hydrologiczny Polski” 1987 
[l/skm2]. W zlewniach o powierzchni poniżej 10 km2, podstawą miarodajnych wyników 
powinny być bezpośrednie obserwacje i pomiary (co najmniej roczne). 

Przepływ maksymalny wyznaczany metodami empirycznymi 

Wzor Spechta 

B� = 0,287 ∙ 9 ∙ � ∙ C ∙ 
 (11) 

J – największe natężenie deszczu [mm/h] 

k – współczynnik redukujący największe natężenie opadu występujące w centrum ulewy na 
wartość natężenia średniego na obszarze zlewni, 

φ – współczynnik odpływu redukujący wartość natężenia deszczu a wartość odpływu 

A – powierzchnia zlewni [km2] 

Większe zastosowanie mają wzory empiryczne dla przepływów maksymalnych o określonym 
prawdopodobieństwie przekroczenia. Dla zlewni o powierzchni większej od 50 km2 zalecane 
są wzory: Punzeta, Wołoszyna, Obszarowe równanie regresji oraz formuła roztopowa, dla 
zlewni mniejszej (powierzchnia < 50 km2) stosuje się formułę opadową Stachy i Fal. Wzory te 
są zalecane do stosowania przez RZGW Kraków oraz szeroko opisane w opracowaniu 
„Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym 
prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz 
identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ”. 

7.1.4.4 Metody określania przepływu nienaruszalnego 

Jak już wspomniano  w rozdziale 2 przepływ nienaruszalny jest przepływem konwencjonalnym 
ustalanym na zasadzie konwencji. Jego obliczanie ma zastosowanie m.in. dla wyznaczania 
zasobów dyspozycyjnych wody, czy ustalaniu zasad gospodarowania wodą. Determinuje 
możliwości poboru wody, w danym profilu cieku i w danym okresie roku. Pomimo całkiem 
precyzyjnej definicji przepływu nienaruszalnego, jego obliczanie, a czasami szacowanie (przy 
braku ciągów przypływów na ciekach niekontrolowanych), przysparza wielu problemów, a 
dodatkowo rodzi poważne konsekwencje prawne, społeczne i ekonomiczne o charakterze 
konfliktów. 

W Polsce do wyznaczania wartości przepływu nienaruszalnego Qn najczęściej stosowane są 
metody: 

• Metoda wielokryterialna Kostrzewy (1974); 

• Metoda Stochlińskiego (tzw. małopolska) (1996); 

• Metoda NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej) (1993); 

• Metoda ekologiczna IMGW (2008); 
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• Metoda hydrobiologiczna (2006). 

Większość dotychczas stosowanych metod wyznaczania przepływu nienaruszalnego bazuje na 
przepływie SNQ, korygując go (zmniejszając lub zwiększając) różnymi współczynnikami. 
W przypadku zlewni niekontrolowanej i przeliczania przepływów z rzeki głównej na dopływy 
przy użyciu metody ekstrapolacji zasadne wydaje się odpowiednie dobranie charakterystyk 
fizycznogeograficznych i klimatycznych mających istotny wpływ na wielkość przepływów 
minimalnych. Wydaje się, iż w przypadku przepływów minimalnych czynniki klimatyczne jak 
opad, parowanie, temperatura itp. nie będą odgrywały większego wpływu. Większą wagę będą 
miały czynniki fizycznogeograficzne takie jak: wielkość i kształt zlewni, orografia 
(ukształtowanie terenu zlewni), przepuszczalność podłoża, pokrycie terenu, jeziora i bagna w 
obszarze zlewni. 

W opracowaniu „Obliczanie przepływu nienaruszalnego – poradnik” przedstawiono głównie 
(z wyjątkiem jednej - Metoda wyznaczania przepływu Q7,10) metody wyznaczania przepływu 
nienaruszalnego opracowane w Zakładzie Gospodarki Wodnej Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej (IMGW). Niestety tylko jedna z tych metod może być wykorzystywana do 
zlewni niekontrolowanych (czyli można ją też nazwać metodą empiryczną). Jest to metoda 
wyznaczania przepływu nienaruszalnego na podstawie kryterium hydrobiologicznego (metoda 
parametryczna). W metodzie tej przepływ nienaruszalny wyznacza się ze wzoru: 

�� = � ∙ '3� (12) 

k – parametr zależny od typu hydrologicznego rzeki i w odniesieniu do wszystkich typów rzek 
odwrotnie proporcjonalny do powierzchni zlewni. 

Tabela 15. Uśrednione wartości współczynnika k 

Typ hydrologiczny 
rzeki 

Prędkość 
miarodajna m/s 

Powierzchnia 
zlewni km2 Współczynnik k 

Nizinny 0,20 
< 1000 1,00 
1000 – 2500 0,58 
>2500 0,5 

Przejściowy 
i podgórski 

0,25 

<500 1,27 
500 – 1500 0,77 
1500 – 2500 0,52 
>2500 0,50 

Górski 0,30 

<300 1,52 
300 - 750 1,17 
750 - 1500 0,76 
1500 - 2500 0,55 
>2500 0,50 

W przypadku zlewni niekontrolowanych wartość SNQ można obliczyć wzorem (4), (5), (6) lub 
(9). 

7.1.5 Charakterystyka bilansów wodnogospodarczych w zakresie 
postaci generowanych danych na temat stanu wód i presji 

Bilans wodnogospodarczy definiowany jest jako rachunek obejmujący ilościowe i jakościowe 
porównanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z potrzebami wodnymi 
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użytkowników uwzględniający oddziaływania obiektów hydrotechnicznych oraz wymagania 
ochrony środowiska przyrodniczego – Hydroprojekt 1992. 

Jednym z najważniejszych etapów w procesie tworzenia warunków korzystania z wód zlewni 
jest opracowanie bilansu wodnogospodarczego. Analizy bilansu wód powierzchniowych 
umożliwiają rozpoznanie stanu i możliwości wykorzystania zasobów tych wód, pozwalają na 
identyfikację potencjalnych konfliktów wynikających z niemożliwości jednoczesnego 
spełnienia wszystkich zadań systemu wodnogospodarczego oraz dają podstawy do 
opracowania zasad gospodarowania wodą w zlewni i kierunków rozwoju i kształtowania jej 
zasobów. 

Obliczenia bilansowe wykonywane są w przekrojach bilansowych obszaru objętego 
rachunkiem dla wszystkich przedziałów czasowych rozpatrywanego wielolecia jako 
wielookresowa symulacja rozdziału zasobów wodnych pomiędzy użytkowników wody. Celem 
bilansu jest tworzenie podstaw dla określenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 
lub zlewni, a w szczególności:  

• ocena możliwości zaspokojenia ilościowych potrzeb wodnych użytkowników 
zaopatrywanych z wód powierzchniowych; 

• ocena oddziaływania obiektów hydrotechnicznych (jeśli takowe istnieją powyżej 
przekroju bilansowego);  

• ocena kształtowania się przepływów rzecznych, uwzględniająca przewidywane 
użytkowania zasobów wód i oddziaływania obiektów;  

• ocena stopnia przekształcenia reżimu hydrologicznego wód dla potrzeb określenia 
stanu hydromorfologicznego jednolitych części wód;  

• tworzenie podstaw dla przygotowania i rewizji pozwoleń wodnoprawnych na pobór 
wody i odprowadzanie ścieków;  

• tworzenie podstaw dla formułowania ograniczeń w zakresie szczególnego 
korzystania z wód, w tym określenie zwrotnych i bezzwrotnych zasobów 
dyspozycyjnych wód powierzchniowych (rezerw wody).  

Rachunek bilansu ilościowego powinien uwzględniać:  

• ograniczenia dyktowane względami ekologicznymi, w szczególności zachowanie 
przepływów nienaruszalnych (hydrobiologicznych i siedliskowych);  

• efekty oddziaływania obiektów hydrotechnicznych – zbiorników retencyjnych, 
przerzutów wody;  

• hierarchię (kolejność zaspokajania) potrzeb wodnych, zgodną z koncepcją 
użytkowania wód w rozpatrywanym obszarze;  

• oddziaływanie zrzutów wprowadzanych do wód powierzchniowych;  

• powiązania z zasobami wód podziemnych.  

Porównanie zasobów i potrzeb odbywa się w przekrojach bilansowych lokalizowanych w 
miejscach istotnych dla rozrządu wód:  

• na recypientach powyżej i poniżej ujść znaczących dopływów;  

• powyżej ujścia do rzeki wyższego rzędu;  
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• w miejscach znaczących poborów i zrzutów wód (tj. istotnie wpływających na 
kształtowanie zasobów);  

• w miejscach usytuowania obiektów hydrotechnicznych kształtujących reżim 
przepływów (zbiorniki, przerzuty);  

• na granicach państwa, jednostek administracyjnych (powiatów), obszarów 
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz jednostek przestrzennych 
uwzględnianych w gospodarowaniu wodami (scalonych części wód 
powierzchniowych i rejonów wodnogospodarczych).  

7.1.5.1 Bilanse wodnogospodarcze  

Metoda Bipromelu 

W metodzie Bipromelu podstawowe równanie bilansu wodnogospodarczego wyraża się 
wzorem: 

�DE = �-E − ��E + F ∆��
E�&

&
− �GE (1) 

gdzie: 

QI  – wyniki bilansu w profilu [m3/s]; 

Q0 – przepływ miarodajny [m3/s]; 

Qn – przepływ nienaruszalny [m3/s]; 

∆Qd – zmiany przepływu spowodowane użytkowaniem wody powyżej profilu i ewentualnym 
zrzutem ze źródeł obcych; 

Qp – sumaryczny pobór wody [m3/s]; 

m – indeks, numer danego profilu bilansowego. 

W równaniu pominięto ekwiwalent za zwiększone parowanie powstałe w wyniku intensyfikacji 
produkcji rolnej. 

Założenia metody Bipromelu: 

• warunki hydrologiczne i meteorologiczne jakie wystąpiły w wybranym 
podstawowym okresie bilansowym będą takie same przy użytkowaniu wód w 
przyszłości; czyli nie ulegają zmianom; 

• woda którą rozporządza się w bilansie jest w pełni przydatna do użytkowania i może 
być wielokrotnie wykorzystywana; 

• deficyty otrzymane z rachunku bilansowego będą pokryte w danym profilu zlewni, 
jeśli istnieją techniczne możliwości uzupełnienia braków wody; w związku z tym w 
każdym profilu leżącym niżej uwzględniony jest dodatek wody na skutek tego 
pokrycia;  

• w profilach, w których nie ma możliwości pokrycia obliczonych deficytów wody 
nie wprowadza się wielkości przewidywanych zrzutów, ponieważ nie zostały 
zagwarantowane planowane pobory, a deficyty przyrównuje się do zera. 
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Pierwszym etapem sporządzania bilansu metodą Bipromelu jest wybór charakterystycznych 
profilów bilansowych. Dane wejściowe i wyniki bilansowe będą dotyczyły obszaru zlewni 
leżącego powyżej profilu bilansowego. Wybrane profile należy ponumerować, poczynając od 
źródeł cieku a kończąc na profilu zamykającym zlewnię. Następnie ustala się zasoby 
dyspozycyjne, korzystając z wzoru: 

��E = �-E − ��E + F ∆��
E�&

&
 (2) 

Q0 – do wyznaczenia przepływu miarodajnego należy wybrać rok miarodajny, który ustala się 
na podstawie przepływów średnich rocznych SQ. W pierwszym przypadku rok miarodajny 
otrzymuje się z ciągu rozdzielczego przepływów średnich rocznych (uporządkowanych 
wartości od największej do najmniejszej) okresu minimum 20 –letniego. Wartością tym 
przyporządkowuje się prawdopodobieństwo empiryczne obliczone z wzoru: 

H = I�3 + 1 ∙ 100% (3) 

gdzie: 

mx – numer kolejnego wyrazu ciągu; 

N – liczba wszystkich wyrazów w ciągu. 

Rokiem miarodajnym będzie ten rok, któremu odpowiada wartość przepływu średniego 
rocznego o prawdopodobieństwie 75 – 80 %. Dla tego roku określamy przepływ miarodajny 
Q0 dla okresów dekadowych lub pentadowych. Jeżeli obliczenia bilansowe prowadzi się tylko 
w jednym profilu bilansowym, wówczas pomija się wielkość ∆Qd. Natomiast gdy obliczenia 
prowadzi się w kilku profilach, wówczas w profilu leżącym poniżej uwzględnia się różnice 
bilansowe profilu leżącego powyżej. 

Qn - w obliczeniach wartości Qn można przyjmować jako przepływ min. roczny o p = 90% lub 
jako przepływ równy SNQ lub obliczyć go metodą Kostrzewy. 

�� = � ∙ '3� (4) 

gdzie: 

k – parametr zależny od typu hydrologicznego rzeki i w odniesieniu do wszystkich typów rzek 
odwrotnie proporcjonalny do powierzchni zlewni. Typ hydrologiczny rzeki jest ustalany na 
podstawie wielkości spływu jednostkowego q – wartość parametru k jest stabelaryzowana; 

SNQ – przepływ średniej niskiej wody.  

Przepływy dyspozycyjne porównuje się z wielkością poborów wody. Przez pobór wody należy 
rozumieć ilość wody odprowadzaną z cieku w określonym miejscu i czasie do określonych 
celów gospodarczych. 

Na podstawie ustalonych przepływów dyspozycyjnych i wielkości poborów bilansuje się 
zasoby w danym profilu, określa się niedobory (braki wody) lub nadmiary (nadwyżki). 

Istotnym problemem jest oszacowanie wielkości zrzutów wody, czyli ilości wody 
wprowadzonej do wód powierzchniowych w określonym miejscu i czasie po użytkowaniu jej 
do celów gospodarczych. 
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Jeśli oznaczymy przez BI wynik bilansu w danym profilu, a BII w profilu położonym poniżej, 
to można określić następujące równanie: 

KD = ��E −F�G (5) 

Qp – wielkość poborów  [m3/s] 

Qdm – przepływ dyspozycyjny [m3/s] 

przy BI >0 - nadmiar wody 

przy BI <0 – deficyt wody 

 

Przy nadmiarze wody w przekroju BII  

   KDD = ��E − ∑�G + ∑�M (6) 

Qz – wielkość zużycia wody [m3/s] 

 

Przy deficycie wody w przekroju BII   

   KDD = ��E − ∑�G + ∑�M −	KD (7) 

 

Czyli BII 

   KDD = ∑�M (8) 

Metoda jednolitych bilansów wodnogospodarczych - Hydroprojekt 

Zgodnie z Metodyką jednolitych bilansów wodno-gospodarczych (Hydroprojekt, 1992) bilans 
wodnogospodarczy wód powierzchniowych definiowany jest jako rachunek obejmujący 
ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wód powierzchniowych z potrzebami wodnymi 
użytkowników oraz kształtowanie i rozrząd tych zasobów z uwzględnieniem potrzeb 
użytkowników, ich ważności i wymagań środowiska przyrodniczego. 

Podstawowym założeniem metodyki Hydroprojektu jest symulacyjny charakter analiz 
bilansowych, tzn. zakłada się wykonanie porównania zasobów wodnych i potrzeb 
użytkowników w przekrojach bilansowych dla wszystkich okresów dekadowych wybranego 
wielolecia, z uwzględnieniem zmienności w czasie danych wejścia opisujących takie elementy 
bilansu, jak zasoby, potrzeby, zrzuty, zasady pracy obiektów hydrotechnicznych itp. Badania 
symulacyjne powinny obejmować możliwie najdłuższy okres, dla którego dostępne są 
wiarygodne dane dotyczące zasobów i potrzeb w przedziałach czasowych o długości jednej 
dekady. 

Zasoby wód powierzchniowych opisywane są w postaci ciągów przepływów średnich 
dekadowych zestawionych dla przekrojów wodowskazowych na podstawie dostępnego 
materiału obserwacji wieloletnich. Wykorzystywane ciągi przepływów powinny spełniać 
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warunki ciągłości, synchroniczności i jednorodności oraz powinny być wolne od wpływu 
użytkowania wód na wielkość przepływu. Potrzeby wodne użytkowników opisywane są 
ciągami średnich okresowych zapotrzebowań na wodę (gospodarka komunalna, zakłady 
przemysłowe) lub wymagań przepływu w określonych przekrojach rzek (przepływy 
nienaruszalne, przepływy żeglugowe itp.) lub też są modelowane w trakcie prowadzenia 
obliczeń bilansowych (dla użytkowników, których zapotrzebowania zależą od ilości wody 
dostarczonej w poprzednich okresach i warunków meteorologicznych, takich jak stawy rybne, 
obiekty nawadniane lub niektóre zadania związane z ochroną przyrody). 

Powiązania wód powierzchniowych z wodami podziemnymi modelowane są w postaci 
umownego użytkownika wód powierzchniowych, którego potrzeby reprezentują zmniejszenie 
zasilania rzek wodami podziemnymi na skutek eksploatacji (poborów) tych wód. 

Do ilościowego rozdziału zasobów wód powierzchniowych wykorzystuje się model 
symulacyjno-optymalizacyjny odzwierciedlający obszarową strukturę systemu 
wodnogospodarczego (układ sieci rzecznej, trasy przerzutów wody, lokalizację obiektów 
hydrotechnicznych oraz punktów poboru wody i zrzutu ścieków) oraz relacje pomiędzy 
wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Rozrząd wody w okresach jej niedoboru odbywa 
się zgodnie z ustaloną hierarchią użytkowania zasobów wodnych, co oznacza, że dostarczenie 
wody dla użytkownika umiejscowionego „niżej” w hierarchii nie może spowodować 
wystąpienia ani pogłębienia deficytu wody u użytkownika „ważniejszego”. 

Do oceny stopnia realizacji zadania zaopatrzenia użytkowników w wodę zaproponowano 
gwarancję czasową i objętościową, maksymalną głębokość i maksymalną objętość deficytu 
oraz maksymalny czas trwania ciągłego deficytu.  

Jakość wód powierzchniowych jest scharakteryzowana w postaci profili hydrochemicznych 
opracowanych dla cieku głównego. Profile hydrochemiczne przedstawiają zmienność stężeń 
wybranych fizykochemicznych wskaźników jakości wód wzdłuż biegu rzek dla przepływów 
gwarantowanych o gwarancji przekroczenia równej 90%. 

Symulacyjno optymalizacyjny model systemu wodnogospodarczego 

Zadaniem symulacyjno optymalizacyjnego modelu systemu wodno gospodarczego jest 
organizacja eksperymentu numerycznego polegającego na symulacji pracy tego systemu, to 
znaczy pracy obiektów hydrotechnicznych z użytkownikami wody w obszarze zlewni rzecznej 
(bilansowej) w poszczególnych dekadach rozpatrywanego wielolecia. System ten modelowany 
jest za pomocą sieci przepływowej, złożonej z łuków i węzłów. Węzły sieci odpowiadają 
źródłom zasobów, lokalizacjom poborów i zrzutów wody, lokalizacjom zbiorników 
retencyjnych oraz ujęć i wylotów kanałów przerzutowych. Łuki sieci przedstawiają kierunki 
przemieszczania się zasobów między węzłami. Każdy łuk sieci opisywany jest pięcioma 
liczbami, określającymi: numer węzła początkowego łuku (i), numer węzła końcowego łuku 
(j), dolne (Lij) i górne (Hij) ograniczenie przepływu w łuku oraz „jednostkowy koszt przesyłu 
wody” - współczynnik wagowy (αij), odzwierciedlający hierarchię użytkowania zasobów 
wodnych. 

O hierarchii użytkowania zasobów wodnych decyduje:  

• konsekwencje społeczno-ekonomiczne niedostarczenia wody (lub niedotrzymania 
wymaganego przepływu);  

• względy ekologiczne;  

• wymagania użytkowników w zakresie gwarancji dostarczenia wody;  

• ocena możliwości wykorzystania wody przez kolejnych użytkowników.  
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Podstawowym zadaniem tak zdefiniowanego modelu jest wielookresowa symulacja rozrządu 
wody w systemie wodnogospodarczym. Dla każdego przedziału czasowego, obliczone 
(zoptymalizowane) wielkości przepływów (Qij) w poszczególnych łukach sieci muszą spełniać 
dwa podstawowe warunki:  

zgodność przepływu z ograniczeniami oznaczająca, że przepływ w danym łuku musi być 
zawarty pomiędzy dolnym i górnym ograniczeniem,  

   N$O ≤ �$O ≤	@$O (9) 

bilans przepływów w węźle mówiący, że suma dopływów do węzła musi być równa sumie 
odpływów z węzła,  

   ∑ �$OE�$%& = ∑ �OQE Q%&  (10) 

gdzie:  

m1 - liczba łuków skierowanych do węzła j o węźle początkowym i,  

m2 - liczba łuków wychodzących z węzła j o węźle końcowym k.  

Fakt dopuszczenia zmienności przepływów w zakresie ograniczeń wskazuje na możliwość 
istnienia wielu różnych kombinacji przepływów spełniających ograniczenia. Spośród nich 
wybierany jest jeden, który minimalizuje sumę iloczynów przepływów i miar kosztów (wag) 
przypisanych poszczególnym łukom sieci. Jeżeli w danej dekadzie istnieje nadwyżka zasobów 
nad potrzebami - to rozwiązanie polega na przypisaniu łukom poborów wody przepływów 
równych wielkościom zapotrzebowań, przepływy w pozostałych łukach wynikają z prostego 
sumowania (bilansu).  

W przypadku niedoboru zasobów konieczne jest określenie kombinacji przepływów zgodnie z 
przyjętą hierarchią użytkowania zasobów wodnych zlewni. Do rozwiązywania tego typu 
zadania optymalizacyjnego wykorzystano algorytm programowania sieciowego Out-of-Kilter 
(Ford i Fulkerson, 1969). Algorytm ten przyjmuje jako kryterium optymalizacji minimalizację 
sumy strat spowodowanych niespełnieniem potrzeb użytkowników wody lub niezapewnieniem 
wymaganych przepływów na określonych odcinkach rzek, oznacza to minimalizację sumy 
iloczynów przepływów i miar kosztów przypisanych poszczególnym łukom sieci: 

   R$O = min∑ ∑ �$O ∙�O%&�$%& V$O 			WX�		Y ≠ [ (11) 

gdzie n oznacza liczbę węzłów sieci. 

Symulacyjny wielookresowy charakter bilansu wodnogospodarczego oznacza wykonanie ciągu 
obliczeń dla kolejnych, następujących po sobie przedziałów czasowych, przy czym łącznikiem 
między kolejnymi przedziałami jest magazynowanie nadwyżek wody w zbiornikach 
retencyjnych oraz występowanie użytkowników mogących okresowo retencjonować wodę, np. 
stawów rybnych, obiektów nawadnianych podsiąkowo. Wyniki tak zdefiniowanych obliczeń 
bilansowych umożliwiają między innymi: określenie stopnia zapewnienia przepływów 
nienaruszalnych i spełnienia potrzeb wodnych użytkowników, dokonanie analizy sposobu 
pracy obiektów hydrotechnicznych, określenie obszarowego i czasowego rozkładu rezerw 
zasobów wodnych. 

 

Kryteria oceny stopnia realizacji zadań systemu wodnego 
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Zgodnie z zaleceniami metodyki Hydroprojektu, do oceny stopnia realizacji zadania 
zaopatrzenia w wodę zastosowano następujące wskaźniki: gwarancja czasowa (Gt) i 
objętościowa (Gv) pokrycia potrzeb okresowych, maksymalna głębokość deficytu (Dmax), 
maksymalna objętość deficytu (VDmax) i maksymalny czas trwania ciągłego deficytu (Tmax). 

Gwarancja czasowa pokrycia średnich okresowych potrzeb wodnych (Gt [-]) określa stosunek 
liczby przedziałów czasowych, w których zrealizowano zadanie zaopatrzenia w wodę do liczby 
okresów, w których zostały zgłoszone potrzeby. Gwarancja czasowa przyjmuje wartości z 
przedziału [0,1], przy czym wyższa wartość oznacza wyższy stopień realizacji zadania. 

   \] = 1 − ∑ ∑ ^#__̀a�b#a�
∑ ∑ c#__̀a�b#a�  

(12) 

gdzie: 

   d$O = e1, fWg	h$O < +$O0, fWg	h$O = +$O 
(13) 

   j$O = e1, fWg	+$O > 0
0, fWg	+$O = 0 

(14) 

 

Pij - średnie okresowe zapotrzebowanie na wodę w j-tym przedziale i-tego roku [m3/s];  

xij - średni okresowy pobór wody w j-tym przedziale i-tego roku [m3/s];  

n - liczba lat objętych analizami bilansowymi;  

m - liczba przedziałów czasowych, na jakie podzielono rok (36 dekad). 

Gwarancja objętościowa pokrycia potrzeb (Gv [-]) określa stosunek sumy objętości wody 
pobranej przez użytkownika do sumy objętości zgłoszonych potrzeb. Gwarancja objętościowa 
przyjmuje wartości z przedziału [0,1], przy czym większa wartość oznacza wyższy stopień 
realizacji zadania zaopatrzenia w wodę. 

   \l = 1 − ∑ ∑ ∙∆]#_∙�#__̀a�b#a�
∑ ∑ ∙∆]#_∙m#__̀a�b#a�  

(15) 

gdzie:  

∆tij - długość j-tego okresu w i-tym roku [s]. 

Pozostałe parametry jak we wzorze (12). 

Kryterium maksymalnego czasu trwania ciągłego deficytu (Tmax) określa czas trwania 
najdłuższego okresu deficytowego mierzony liczbą przedziałów czasowych, przy czym 
większa wartość wskaźnika oznacza niższy stopień realizacji zadania zaopatrzenia w wodę. 

   nEo� = maxrn$s 		WX�		Y = 1,…� (16) 

gdzie:  

k - liczba okresów ciągłego deficytu;  

Ti - czas trwania i-tego okresu deficytowego mierzony liczbą przedziałów czasowych. 
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Kryterium maksymalnej objętości deficytu (VDmax [mln m3]) określa największą objętość 
ciągłych niedoborów wody, przy czym większa wartość wskaźnika oznacza niższy stopień 
realizacji zadania zaopatrzenia w wodę. 

   uvEo� = maxruv$s 		WX�		Y = 1,… � (16) 

gdzie:  

VDi - objętość i-tego okresu ciągłych niedoborów wody [mln m3]. 

 

Ograniczenia mierzalne dotyczące poziomu presji 

W pracy przygotowanej pod kierownictwem Tyszewskiego „Metodyka opracowywania 
warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni” 
przedstawiono propozycję ograniczeń (presji) o charakterze mierzalnym dla dwóch typów 
szczególnego korzystania z wód: poborów wody i zrzutów ścieków. 

 

Pobór wody 

Wody powierzchniowe 

W przypadku zamierzonego poboru z wód powierzchniowych rzecznych powinny być 
spełnione dwa ograniczenia: wiążące wielkość poboru wody z zasobami dyspozycyjnymi 
zwrotnymi oraz wiążące wielkość zużycia bezzwrotnego (strat wody) z zasobami 
dyspozycyjnymi bezzwrotnymi. 

Ograniczenie na pobór wody uwzględniające wielkość zasobów dyspozycyjnych zwrotnych:  

   + + ∑'$ −∑w$ ≤ wvw (17) 

gdzie: 

P - zapotrzebowanie na wodę użytkownika ubiegającego się o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wody, 

ΣSi - sumaryczne zużycie bezzwrotne (straty wody) u wszystkich użytkowników wód 
powierzchniowych oraz użytkowników korzystających z wód podziemnych będących 
w bezpośrednim związku hydraulicznym z wodami powierzchniowymi, którzy pojawili się 
w zlewni ograniczonej przekrojem zamykającym analizowaną scaloną część wód 
powierzchniowych (SCWP) w okresie od opracowania bilansu stanu aktualnego do momentu 
wystąpienia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (opracowania operatu wodnoprawnego); 

ΣZi - sumaryczny zrzut ścieków od użytkowników korzystających z wód podziemnych 
niebędących w bezpośrednim związku hydraulicznym z wodami powierzchniowymi, którzy 
pojawili się w zlewni ograniczonej przekrojem zamykającym analizowaną SCWP w okresie od 
opracowania bilansu stanu aktualnego do momentu wystąpienia o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego; 

ZDZ - zasoby dyspozycyjne zwrotne w przekroju zamykającym SCWP, w której zlokalizowany 
jest analizowany użytkownik określone w ramach bilansu wodnogospodarczego stanu 
aktualnego. 
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Ograniczenie na straty wody uwzględniające wielkość zasobów dyspozycyjnych 
bezzwrotnych:  

   ' + ∑'$ − ∑w$ ≤ wvK (18) 

gdzie: 

S - zużycie bezzwrotne wody przez użytkownika ubiegającego się o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wody, 

ZDB - zasoby dyspozycyjne bezzwrotne w przekroju zamykającym SCWP, określane w ramach 
bilansu wodnogospodarczego stanu aktualnego. 

 

W przypadku poboru z wód powierzchniowych jeziornych powinno być spełnione ograniczenie 
wiążące wielkość poboru wody z zasobami dyspozycyjnymi bezzwrotnymi – zasobami 
odnawialnymi. Przyjęto, że pobór wody z jeziora nie może powodować trwałego obniżenia 
zwierciadła wody. Nie powinien on zatem przekraczać zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych 
jeziora kształtowanych sezonowymi zmianami warunków zasilania. 

   + ≤ wvKOxM (19) 

gdzie: 

P - zapotrzebowanie na wodę użytkownika ubiegającego się o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wody z jeziora, 

ZDBjez - zasoby dyspozycyjne bezzwrotne jeziora, określone w ramach bilansu wodnego 
jeziora. 

 

Wody podziemne 

W przypadku poboru z wód podziemnych powinno być spełnione ograniczenie wiążące 
wielkość poboru wody z zasobami dyspozycyjnymi lub, w przypadku gdy nie są określone, 
z zasobami perspektywicznymi. 

   + ≤ wy (20) 

   + ≤ zwv�M (21) 

   + ≤ zwvG{ (22) 

gdzie: 

P - zapotrzebowanie na wodę użytkownika ubiegającego się o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wody na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów 
eksploatacyjnych wód podziemnych ujęcia zlokalizowanego w jednostce bilansowej, dla której 
ustalono zasoby dyspozycyjne (wyrażone w wartościach średnich rocznych w szczególnych 
przypadkach powinna być brana wartość średnia sezonowa); 

ZE - zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, ustalone w dokumentacji 
hydrogeologicznej przyjętej przez właściwy organ administracji geologicznej; 
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ZD - zasoby dyspozycyjne wód podziemnych ustalone w dokumentacjach hydrogeologicznych 
lub zasoby perspektywiczne dla obszarów jeszcze nieobjętych dokumentowaniem 
hydrogeologicznym; 

RZDrz - rezerwy zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania po 
uwzględnieniu poborów wód podziemnych zidentyfikowanych jako pobory aktualne 
(rzeczywiste); 

RZDpw - rezerwy zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania po 
uwzględnieniu poborów wód podziemnych zidentyfikowanych jako pobory dopuszczalne 
wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. 

 

Zrzut ścieków 

Warunki ilościowe, jakie powinien spełniać zrzut ścieków 

Formułowanie warunków ograniczających ilość odprowadzanych ścieków jest celowe w 
przypadku, gdy zrzut pochodzi od użytkownika zaopatrywanego z innego źródła niż odbiornik 
ścieków (np. innej rzeki, ujęcia wód podziemnych z warstwy niebędącej w bezpośrednim 
związku hydraulicznym z wodami powierzchniowymi, jezior bezodpływowych, odwadniania 
kopalń). Zrzut nie powinien w istotny sposób naruszać reżimu hydrologicznego rzeki będącej 
odbiornikiem, a w szczególności nie powinien prowadzić do podtopień terenów 
przybrzeżnych. Warunki te można przedstawić w postaci dwóch ograniczeń: 

   
8|`}~<
|` ≤ d (23) 

   �E + w ≤ ���Mx� (24) 

gdzie: 

Qbrzeg - przepływ w rzece odpowiadający tzw. wodzie brzegowej, 

δ - dopuszczalna zmiana przepływu miarodajnego na skutek zrzutu, ustalana przez eksperta; 
proponuje się przyjęcie wartości współczynnika δ na poziomie 1,05. 

 

Warunki jakościowe, jakie powinien spełniać zrzut ścieków 

Ścieki odprowadzane do wód powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane 
do wód lub ziemi (Dz. U. Nr 137 z 2006 r. poz. 984 z późn. zm.). Ponadto proponuje się 
wprowadzenia dodatkowego ograniczenia związanego z chłonnością odbiornika: 

   Ł + ∑Ł$ ≤ �@��Q (25) 

gdzie: 

Ł - ładunek określonego zanieczyszczenia (BZT5, Nog, Pog) w ściekach wprowadzany do 
cieku przez użytkownika ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków, 

ΣŁi - sumaryczny ładunek określonego zanieczyszczenia w ściekach wprowadzany do cieku 
przez użytkowników, którzy pojawili się w zlewni ograniczonej przekrojem zamykającym 
analizowaną zlewnię monitoringową w okresie od opracowania bilansu stanu aktualnego do 
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momentu wystąpienia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (opracowania operatu 
wodnoprawnego), 

CHrok - prognoza chłonności odbiornika w określonym roku wyznaczona w ramach 
perspektywicznego bilansu wodnogospodarczego. 

 

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ wprowadzanego ładunku na chłonność cieku w 
przekrojach monitoringowych zlokalizowanych poniżej. Analizy te należy prowadzić w tych 
przekrojach, w których obserwuje się występowania malejących chłonności, aż do przekroju o 
istotnym wzroście chłonności.  

W przypadku, gdy aktualny stan fizyko-chemiczny nie spełnia celów środowiskowych należy 
wprowadzić ograniczenie o postaci: 

   �M�M�] ≤ ��oO�xG�Mx	���]ęG�x	]x�������$x	��M��M�Mo�$o	ś�$xQó{ (26) 

gdzie: 

Czrzutu - stężenie określonego zanieczyszczenia w odprowadzanych ściekach, 

CNajlepsze dostępne technologie oczyszczania ścieków - stężenie określonego zanieczyszczenia w ściekach 
możliwe do osiągnięcia za pomocą najlepszych dostępnych technologii oczyszczania ścieków. 

 

Założenia podstawowe dla jakościowego bilansu wód powierzchniowych 

W pracy przygotowanej pod kierownictwem Tyszewskiego „Metodyka opracowywania 
warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni” do 
określenia jakościowego bilansu wód powierzchniowych zlewni rzecznej proponuje się 
wykorzystanie modeli bilansujących ładunki analizowanych  zanieczyszczeń wzdłuż biegu 
rzek. Zastosowane modele powinny opierać się na następujących założeniach: 

• Bilans ładunków ma charakter statyczny, bazując na ustalonych w czasie danych 
wejścia takich jak: 

- przepływy o gwarancji 90% na podstawie wyników modelu ilościowego zlewni, 

- stężenia miarodajne wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) w przekrojach 
monitoringowych o wielkościach określonych jako percentyl 90 lub przyjmujące 
wartości najmniej korzystne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych z dnia 20 sierpnia 2008r,  

- stałe wielkości poborów wody i zrzutów ścieków zgodne ze sprawozdanymi do 
systemu opłat za korzystanie ze środowiska, 

- stężenia analizowanych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, Nog, Pog) w ściekach 
na podstawie sprawozdawanych do systemu opłat za korzystanie ze środowiska 
(dla potrzeb weryfikacji zaleca się wykorzystanie badań WIOŚ, wyników badań 
będących w posiadaniu użytkowników oraz danych literaturowych); 

• Za węzłowe przekroje bilansowe analizowanego cieku przyjmuje się: 

- źródło i ujście, 

- miejsca ujść istotnych dopływów, 



Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce
Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce -  Etap 1

 

83 
PS-00-R-002-04 |  Data wydania: listopad 2014  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
J:\238000\238878-00 KZGW ecological flows\4 Internal\4-01 Outgoing record copy\4-01-2 Holding area\141117 Wydanie 3 Etap 1\PS-00-R-002-04 Metoda szacowania 
Etap I - Wyniki.docx 

 
 

- miejsca poborów wód i zrzutów ścieków, 

- przekroje wodowskazowe i monitoringowe, 

- miejsca lokalizacji istotnych dla jakości wód budowli hydrotechnicznych i zasięgu 
ich oddziaływań, 

- granice administracyjne powiatów, 

- przekroje zamykające zlewnie scalonych części wód, 

- zgodnie z kilometrażem według Komputerowej Mapy Podziału Hydrograficznego 
Polski (MPHP); 

• Analizy bilansowe ładunków będą prowadzone dla stanu aktualnego oraz stanu 
perspektywicznego; 

• W modelu bilansowym dla stanu aktualnego należy wprowadzić wszystkich istotnych 
użytkowników (pobory i zrzuty), którzy pojawili się w zlewni do roku, który stanowi 
stan aktualny; 

• W modelu bilansowym ładunków zanieczyszczeń dla stanu perspektywicznego należy 
wprowadzić ponadto wszystkich istotnych użytkowników, którzy pojawią się do roku 
perspektywistycznego (PWŚK, plany zagospodarowania przestrzennego); 

• Wyniki analiz bilansowych będą określały dla każdego przekroju monitoringowego 
analizowanego cieku następujące wielkości: 

- ładunki analizowanych wskaźników zanieczyszczeń dla stanu aktualnego 
i perspektywicznego określone w przekrojach monitoringowych oraz rozłożone na 
wszystkie przekroje bilansowe na długości rzeki w postaci profilu 
hydrochemicznego; 

- chłonności rzeki w stanie aktualnym CH rok aktualny oraz w stanie perspektywicznym 
CH rok perspektywiczny (w przekroju monitoringowym i wzdłuż biegu rzeki); 

- wymaganą wielkość redukcji ładunku dla zapewnienia osiągnięcia stanu dobrego 
w roku aktualnym oraz perspektywicznym (w przekroju monitoringowym i wzdłuż 
biegu rzeki). 

 

Założenia podstawowe dla ilościowego bilansu wód podziemnych 

Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych (Rozporządzenie MOŚ z dnia 23.12.2011 r.) – 
porównanie wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych ze stanem ich 
zagospodarowania, dokonywane w celu wskazania istniejących w obszarze bilansowym albo 
w jednostce bilansowej rezerw lub deficytu zasobów wód podziemnych. 

Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych jest przeprowadzany dla użytkowania wód 
podziemnych według: 

• aktualnego stanu poboru wód podziemnych (poboru rzeczywistego); 

• poboru dopuszczalnego pozwoleniami wodnoprawnymi. 

W każdym przypadku jest uwzględniany szacunkowo niezarejestrowany pobór wód 
podziemnych (np. na cele nawodnieniowe).  



Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce
Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce -  Etap 1

 

84 
PS-00-R-002-04 |  Data wydania: listopad 2014  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
J:\238000\238878-00 KZGW ecological flows\4 Internal\4-01 Outgoing record copy\4-01-2 Holding area\141117 Wydanie 3 Etap 1\PS-00-R-002-04 Metoda szacowania 
Etap I - Wyniki.docx 

 
 

W zależności od dostępności danych o zasobach dyspozycyjnych lub perspektywicznych, dla 
każdego regionu wodnego indywidualnie definiowane będą obszary, dla których 
przeprowadzony zostanie bilans wód podziemnych. 

Ogólne równanie bilansu hydrogeologicznego zlewniowego systemu wodonośnego (ZSW) 
o podrzędnym wpływie antropopresji na układ hydrodynamiczny głównego użytkowego 
poziomu wodonośnego w strefie wododziałowej: 

   1� = �\ + vyn + � ± ∆K ± ∆z (27) 

gdzie: 

IM -  infiltracja miarodajna (efektywna) opadów atmosferycznych do poziomów wodonośnych, 
tworząca zasoby odnawialne wód podziemnych w zlewniowych systemach krążenia (wraz z 
obszarami spływu wód do ujęć); 

QG - odpływ podziemny do rzek (i jezior przepływowych); 

DET - drenaż ewapotranspiracyjny wód podziemnych (głównie w obrębie tarasu zalewowego 
- łąkowego dolin rzecznych); 

U - pobór z ujęć wód podziemnych (komunalnych, produkcyjnych i odwodnieniowych); 

±∆B - bilans przepływu wód podziemnych przez wododział zlewni hydrograficznej; 

±∆R - zmiany stanu retencji wód  podziemnych w okresie bilansowym; 

QG + DET = PSD - zasilanie podziemne dolinnych stref drenażowych. 

Korekta przepływów rzecznych o wpływ poboru U jest dokonywana w odniesieniu do quasi-
naturalnych przepływów średnich okresowych (np. dekadowych - w bilansie dynamicznym) 
lub charakterystycznych (np. średni roczny SSQ, średni niski SNQ, o określonej gwarancji 
czasowej Qgw,p% - w bilansie statycznym) w przekrojach bilansowych (w tym: zamykających 
rejony wodnogospodarcze).  

Przepływ podziemny QGt  w czasie t w przekroju wodowskazowym, skorygowany o wpływ 
poboru wód podziemnych U w zlewni: 

   �\] = �] ∙ �\]� 		�I� �� � (28) 

   �] = 1 − ��
D����� 		�−� (29) 

gdzie:  

βt - współczynnik korygujący quasi-naturalny przepływ QGtn o wpływ poboru wód 
podziemnych U (poboru: Ua - aktualnego-rzeczywistego, Up – prognozowanego lub Ud - 
dopuszczalnego pozwoleniem wodno-prawnym), 

IMCIt - infiltracja miarodajna (efektywna - zasoby odnawialne) średnia w okresie CI 
poprzedzającym czas t.  

CI - czas opóźnienia, ustalany dla zlewni bilansowej (lub rejonu wodno-gospodarczego) jako 
reprezentatywny dla określania zasobów odnawialnych użytkowych poziomów wodonośnych, 
równoważących pobór w obszarach spływu wód podziemnych do ujęć. 

W ustalaniu wpływu zagospodarowania wód podziemnych na przepływ rzeczny w przekroju 
wodowskazowym określany jest przepływ podziemny QGts. Jest to przepływ podziemny  
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korygowany o wpływ poboru wód podziemnych U w zlewni oraz zrzut ścieków Z=sU , 
powstałych w wyniku użytkowania pobranych wód podziemnych: 

   �\]� = �\] + ��			 �I� �� � (30) 

gdzie:  

s -  współczynnik określający część pobranych wód podziemnych zwracana do rzek w postaci 
ścieków  (np.: s=0,  s=0,25  i  s=0,75). 

 

Przepływ całkowity Qt w przekroju wodowskazowym jest określany z uwzględnieniem 
wpływu poboru wód podziemnych U oraz zrzut ścieków Z w zlewni: 

   �] = �]� − ��\]� − �\]��			�I� �� � (31) 

gdzie:  

Qtn - przepływ całkowity quasinaturalny w czasie t. 

 

7.2 Proponowane podejście do środowiskowych aspektów 
opracowania metody szacowania przepływów 
środowiskowych w kontekście uwarunkowań polskich 

7.2.1 Uzasadnienie wyznaczenia ichtiofauny jako grupy parasolowej  

Ekosystemy rzeczne zlewiska Morza Bałtyckiego w skali historii są stosunkowo młode, 
bowiem sięgają okresu ostatnich wielkich zlodowaceń, które w czwartorzędzie pokrywały 
znaczne obszary Eurazji i Ameryki Północnej. Pod ich wpływem przed około 12 tysiącami lat 
uformowały się zespoły ichtiofauny obecnie zasiedlające nasze wody. Według podziału na 
krainy zoogeograficzne, ichtiofauna Polski zaliczana jest do Krainy Holarktycznej, prowincji 
Atlantycko-bałtyckiej. Jest ona jednorodna w swym składzie gatunkowym, brak w niej 
gatunków endemicznych, choć w obrębie niektórych spotyka się formy endemiczne (np. troć 
jeziorowa), zaś pod względem reprezentującej ją liczby gatunków jest uboższa od ichtiofauny 
zlewiska Morza Śródziemnego, czy Morza Czarnego (Rolik, Rembiszewski 1987). 

Już dawno dostrzegano zmiany dokonujące się w ekosystemach rzek w miarę posuwania się w 
dół ich biegu. Spowolnienie szybkości prądu, wzrost temperatury wody i spadek jej 
przezroczystości, prowadzące do zmiany struktury gatunkowej zespołów ryb bytujących 
w poszczególnych fragmentach rzek, inspirowały do podejmowania prób ich dzielenia. 
Kluczem tego podziału były gatunki ryb zasiedlające poszczególne odcinki rzeki, stąd 
w zależności od ich dominującej roli wyróżniono krainy: pstrąga, lipienia, brzany, leszcza, zaś 
w strefie mieszania się wód słodkich z morskimi również stynki (Frič 1872, Borne 1877, 
Nowicki 1882). 

Nie tylko ryby stanowiły klucz podziału. Dostrzegając zmienność ich rozsiedlenia zwrócono 
uwagę na związki występujące pomiędzy obecnością poszczególnych gatunków, 
a abiotycznymi i biotycznymi czynnikami środowiska wodnego. Takie elementy jak szybkość 
prądu wody, jej temperatura i zakres wahań, przepływ, natlenienie, charakter dna, porost 
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roślinności wodnej oraz baza pokarmowa, stanowiły podstawę metod bonitacji wód płynących, 
których prekursorem stał się Léger (1910). Modyfikowane i dyskutowane były one między 
innymi przez Huet’a (1946, 1949, 1954), Starmacha (1964), Lassleben’a (1977) i Kölbing’a 
(1978). Nie wszystkie rzeki mieszczą się w proponowanym przez wymienianych autorów 
schemacie. Np. Backiel (1964), oceniając ichtiofaunę w systemie rzeki Drwęcy znalazł, że nie 
rzadko kraina pstrąga znajdowała się w dolnym biegu rzeki poniżej krainy leszcza. Nie mniej 
nawet wówczas nadal widoczny jest ścisły związek składu gatunkowego ichtiofauny, z 
warunkami środowiskowymi zasiedlanego przez nie fragmentu rzeki. 

Potwierdzenie istniejących związków pomiędzy warunkami środowiska rzecznego 
z zasiedlającymi je zespołami ryb, dostarczyła teoria rzecznej ciągłości (ang. river continuum). 
Według niej rzeka stanowi jeden, ciągnący się wzdłuż jej całego biegu ekosystem, w którym 
ulegają stopniowym zmianom warunki fizyczne i żyzność, co z kolej pociąga za sobą zmiany 
struktury gatunkowej zespołów flory i fauny (Vannote et al. 1980, Zalewski i Naiman 1982, 
Zalewski 1986). W wywodzącej się z tego samego okresu metodzie wskaźnika integralności 
biotycznej (IBI = Index of Biotic Integrity), wartość środowiska rzecznego opisywana jest 
natomiast poprzez system ocen charakteryzujących stan zespołów zasiedlającej je ichtiofauny 
(Karr 1981, Karr et al. 1986, Oberdorff i Hughes 1992). 

Efektem pogłębiania wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów rzecznych, związkach 
występujących pomiędzy zasiedlającymi je zespołami fauny, a biotycznymi i abiotycznymi 
czynnikami oraz wpływie na nie antropogenicznych przekształceń, stało się sformułowanie 
„Koncepcji optymalnej rekultywacji środowisk wodnych”. Biorąc za podstawę stan 
środowiska, definiuje ona optymalny stopień rekultywacji zdegradowanych ekosystemów 
wodnych. Według koncepcji tej zazwyczaj nie jest możliwy powrót do warunków pierwotnych, 
co nie musi być konieczne, bowiem tak bioróżnorodność jak i produktywność w przypadku 
ichtiofauny rzek jest najwyższa przy średnim poziomie zmian antropogenicznych (Zalewski 
i Welcomme 2001). 

Wpływ zróżnicowania siedliskowego ekosystemu rzecznego na skład i obfitość gatunkowego 
zespołu ichtiofauny doskonale oddaje opracowany przez Backiela schemat, przedstawiający 
zróżnicowanie siedliskowe umiarkowanie uregulowanego odcinka dużej rzeki (Rysunek 5). 
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Rysunek 5. Zróżnicowanie siedliskowe ekosystemu Wisły (wg Backiel 1993) 

 

Objaśnienia: 
1 – nurt niosący organizmy planktonowe i wymyte z brzegów i dna; 2 – naturalne lub sztuczne 
zastoiska otwarte, będące dogodnymi tarliskami; 3 – przestrzenie między ostrogami; 4 – faszynowo-
kamienne przetamowania; 5 – brzegi umocnione faszyną i kamieniami; 5a – „rafy”, czyli kamienno-
żwirowe dno; 6 – zastoiska zamknięte; 7 – filary 

Wyróżniono w niej siedliska, w strefie nurtu z odcinkami piaszczystego dna oraz dnem 
pokrytym żwirem i kamieniami, siedliska powstające przy wykonanych z kamienia i wikliny 
główkach ostróg i wzdłuż podłużnych tam, pod podmywanymi nurtem brzegami porośniętym 
drzewami i wikliną, a także środowiska zastoiskowe z zanikającym prądem wody 
w starorzeczach, bocznych odnogach i zatamiach. Ta wysoka różnorodność siedlisk stwarza 
warunki rozwoju różnym gatunkom ryb o odmiennych wymaganiach. Na przykład od 
obecności żwirowo-kamienistego dna uzależniona jest obecność takich reofilnych gatunków 
jak: brzana, świnka, kleń, jelec. Miejsca rozrodu leszcza, płoci, krąpia czy suma znajdują się w 
spokojnych starorzeczach. Od obecności tych siedlisk uzależniona jest w zespole ichtiofauny 
obecność takich stagnofilnych gatunków jak lin, karaś i wzdręga. Rozród szczupaka jest z kolei 
związany z przyrzecznymi siedliskami dostępnymi podczas wczesnowiosennych wylewów 
zalewających nadrzeczne łęgi.  

U źródeł przedstawionego naturalnego zróżnicowania koryta rzeki, warunkującego bogactwo 
ichtiofauny oraz strukturę jej gatunkowego składu, szukać należy argumentów wyboru 
ichtiofauny jak podstawowego elementu biologicznego oceny stanu/potencjału ekologicznego 
wód. Ichtiofauna tworzona jest bowiem przez gatunki o bardzo zróżnicowanych wymaganiach 
życiowych. Ta grupa zwierząt jest elementem biologicznym bardzo wrażliwym na 
oddziaływanie antropopresji, bowiem jej różnorodność biologiczna, mierzona bogactwem 
gatunków reprezentujących różne grupy ekologiczne, stanowi odzwierciedlenie obecności 
zróżnicowania siedliskowego wodnego ekosystemu. Jest równocześnie bardzo wrażliwa na 
brak ciągłości morfologicznej rzeki. Możliwości odbywania przez ryby migracji stanowi 
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kluczowy wskaźnik drożności ekologicznej cieków, która również odnoszona jest do innych 
grup biologicznych, zwłaszcza makrobezkręgowców. Jest to bardzo ważne, bowiem 
w odróżnieniu od ryb, grupa biologiczna makrozoobentosu nie daje tak jednoznacznej reakcji 
na negatywne zmiany w środowisku, zwłaszcza gdy dotyczą one zaburzeń przepływu wody. 
Przy jej dobrej jakości zasiedlające strefę dna zespoły makrozoobezkręgowców bywają obfite, 
pomimo silnej redukcji dostępnych dla ryb siedlisk w warunkach ograniczonego antropopresją 
przepływu (np. wpływ elektrowni wodnych).  

Ryby, poza nielicznymi przypadkami bezrybnych wód, występują we wszystkich ciekach 
i zbiornikach. Ich cykle życiowe i wymagania ekologiczne są dość dobrze poznane, a co jest 
ważne zajmują zróżnicowane środowiska i poziomy troficzne. Obecność wielogatunkowych 
populacji o właściwej dla gatunku liczebności i strukturze wiekowej, odbywających w ciągu 
roku cykliczne wędrówki, stanowi wiarygodny wskaźnik dobrego stanu ekologicznego 
środowiska. Bardzo ważną cechą tej grupy biologicznej jest długowieczność, bowiem długość 
życia poszczególnych gatunków wynosi od trzech do nawet kilkudziesięciu lat. W związku 
z tym w strukturze populacji (gatunkowej, wiekowej) zapisują się zmiany dokonujące się 
w środowisku w okresie wieloletnim.  

Tworzące ichtiofaunę gatunki są swą biologią przystosowane do specyficznych i zmiennych 
warunków środowiska wodnego. Związane są one ze zmieniającymi się warunkami 
pogodowymi oraz stanami hydrologicznymi, a bogactwo zespołu gatunkowego ryb stanowi 
wyraz przystosowania ichtiofauny do tych warunków. Cykliczna zmienność w ciągu roku 
stanów wody i wysokości przepływu zapewnia bowiem rybom możliwość wykorzystywania 
mozaiki siedlisk ekosystemu wodnego, siedlisk, których obecność jest niezbędna dla realizacji 
biologicznych faz rozwoju różnych gatunków ryb. Będąc zależną od stanów hydrologicznych i 
ich zmienności w cyklu rocznym, ta grupa biologiczna staje się bardzo czułym indykatorem 
stanu ekologicznego ekosystemu rzeki. Wędrówki odbywane cyklicznie przez wszystkie 
gatunki ryb w ciągu roku, zarówno linearne wzdłuż rzeki, jak też poprzeczne do środowisk 
przyrzecznych (starorzecza, boczne odnogi, tereny zalewowe), pozwalają na lepsze 
wykorzystywanie zasobów pokarmowych oraz warunków siedliskowych, stanowiąc również 
przystosowanie zabezpieczające występowanie gatunku (Opuszyński 1983, Penczak i Kruk 
2000, Wiśniewolski 2000). Są tym samym bardzo ważnym elementem biologii, od którego 
zależy realizacja poszczególnych faz cykli życiowych poszczególnych gatunków i możliwość 
ich przetrwania. Skład gatunkowy zespołu ryb i kondycja populacji poszczególnych gatunków, 
odzwierciedla zatem decydujący o ich bytowaniu i kondycji stan wskaźników siedliskowych. 
Jeśli zatem jest właściwy dla elementu biologicznego ryby, gwarantuje spełnienie standardów 
siedliskowych dla pozostałych biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód w 
rozumieniu RDW, co znajduje potwierdzenie w następujących zapisach. Załącznik 3 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009.122.1018) definiuje 
dobry stan jako – stan dobry oznacza stan, w którym warunki hydromorfologiczne umożliwiają 
spełnienie przez elementy biologiczne wymagań określonych dla stanu dobrego jednolitych 
części wód powierzchniowych. Załącznik 4 RMŚ (Dz. U. 2009.122.1018) definiuje natomiast 
dobry potencjał ekologiczny następująco – Potencjał uznaje się za dobry, jeżeli zachodzą 
niewielkie zmiany wartości biologicznych elementów w stosunku do wartości tych elementów 
określonych dla maksymalnego potencjału. 

7.2.2 Metodyka agregacji gatunków 

Ryby zasiedlające wody rzek Polski można podzielić na kilka grup o odmiennych preferencjach 
siedliskowych. Podstawowymi parametrami różnicującymi siedliska odpowiednie dla 
poszczególnych grup gatunków są: prędkość nurtu, temperatura wody i warunki tlenowe oraz 
rodzaj i granulacja substratu dennego. Wiąże się to zarówno ze zróżnicowaniem możliwości 
pływackich i wymagań termiczno-tlenowych poszczególnych gatunków ryb, jak też z ich 
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odmiennymi preferencjami pokarmowymi i w szczególności tarłowymi. Pozwala to na 
wydzielenie ekologicznych grup gatunków, o zbliżonych preferencjach względem 
wymienionych czynników środowiskowych. 

Ze względu na wymagania odnośnie prędkości wody dzielimy ryby na: 1) reofilne – preferujące 
wartki nurt – np. pstrąg potokowy, łosoś atlantycki, troć wędrowna, lipień, oba gatunki 
głowaczy, brzana, świnka, kleń, jelec, boleń, certa, miętus, śliz, strzebla potokowa, piekielnica, 
minogi; 2) limnofilne – preferujące wody stojące – np. lin, karaś pospolity, wzdręga, karp oraz 
3) nie wykazujące wyraźnych preferencji – np. płoć, okoń, szczupak, leszcz, krąp. 
Występowanie grup gatunków w wodach o określonych parametrach prędkości nurtu związane 
jest ze zróżnicowaniem możliwości pływackich poszczególnych gatunków ryb. Ryby 
łososiowate, jak pstrąg potokowy, troć wędrowna i jeziorowa oraz łosoś atlantycki są w stanie 
przeciwstawiać się prądowi o prędkości sięgającej 2 m s-1. Reofilne ryby karpiowate, jak 
brzana, świnka, kleń, jelec, boleń są w stanie pokonywać prąd o prędkości do 1,5 m s-1, zaś 
pozostałe gatunki i ryby małych rozmiarów nie mają możliwości przeciwstawiania się nurtowi 
o prędkości większej niż 1 m s-1 (Wiśniewolski 2002).  

W związku z preferencją określonych warunków termicznych wyróżniamy gatunki 1) 
zimnolubne – preferujące wody o niskiej temperaturze w ciągu całego roku – np. pstrąg 
potokowy, łosoś atlantycki, troć wędrowna, lipień, oba gatunki głowaczy 2) ciepłolubne – 
preferujące wody o wyższej temperaturze w sezonie wegetacyjnym – np. lin, sum, karaś 
pospolity, wzdręga, karp oraz 3) wykazujące szeroką tolerancję termiczną – np. płoć, ukleja, 
okoń, leszcz, krąp (Opuszyński 1979, Brylińska 2000). Grupy ryb o określonych preferencjach 
względem temperatury wody wykazują także zróżnicowane wymagania tlenowe. Wyższa 
temperatura wody obniża bowiem rozpuszczalność tlenu i zwiększa jego zużycie przez ryby i 
inne organizmy wodne. Do gatunków silnie wrażliwych na niedobory tlenu należą wszystkie 
ryby łososiowate, a także boleń, brzana, świnka, certa, kleń, jelec, piekielnica, miętus, głowacze 
oraz minogi. Minimalna zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie tolerowana przez te gatunki 
wynosi 6 mg O2 dm-3, zaś dla pozostałych ryb nigdy nie powinna ona spadać poniżej 
3 mg O2 dm-3 (Opuszyński 1979, Brylińska 2000). 

Szczególnie istotny jest podział ryb na grupy preferujące określony rodzaj substratu dennego, 
co ściśle wiąże się z warunkami pokarmowymi dla większości gatunków spokojnego żeru oraz 
z wymaganiami rozrodczymi związanymi z rodzajem substratu, na którym składana jest ikra.  

Ze względu na wymagania pokarmowe wśród ryb spokojnego żeru możemy wyróżnić gatunki 
preferujące markobezkręgowce związane z substratem kamienistym lub żwirowym (widelnice, 
jętki, chruściki, kiełże). Do grupy tej należą takie gatunki ryb jak: brzana, głowacze, śliz, jelec 
oraz narybek i młodsze osobniki pstrąga potokowego, troci wędrownej i jeziorowej, łosia 
atlantyckiego oraz jesiotra. Gatunkiem odżywiającym się roślinnym i zwierzęcym peryfitonem, 
zasiedlającym znajdujące się w rzece kamienie, jest świnka. Z kolei gatunki ryb preferujące 
jako pokarm drobne bezkręgowce, związane z mulistym dnem (ochotkowate, skąposzczety) 
reprezentowane są przez: leszcza, krąpia oraz gatunki obcego pochodzenia: karpia i ryby z 
rodziny babkowatych. Do grupy gatunków ryb odżywiających się bezkręgowcami związanymi 
z roślinnością wodną (ślimaki, pijawki, larwy muchówek, i ważek, pluskwiaki, chrząszcze) 
należą: lin, karaś pospolity, wzdręga, jaź oraz narybek i młode osobniki okonia. Niektóre 
gatunki wykazują znaczną plastyczność pod względem preferencji pokarmowych i mogą 
wykorzystywać zarówno liczne grupy bezkręgowców jak też pokarm roślinny. Grupę tę 
reprezentuje w naszych wodach płoć oraz gatunki obcego pochodzenia: karaś srebrzysty i amur 
(Brylińska 2000). Gatunki drapieżne, odżywiające się innymi rybami, również mają określone 
preferencje siedliskowe – np. szczupak poluje na swe ofiary przede wszystkim wśród 
roślinności wodnej, podczas gdy takie drapieżniki jak: sandacz, boleń i sum polują przeważnie 
w otwartej toni wodnej.  
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Tarło oraz okres rozwoju wylęgu i narybku mają kluczowe znaczenie dla utrzymywania się 
populacji danego gatunku ryb w ekosystemie, gdyż ikra i formy młodociane wykazują 
największą wrażliwość na niekorzystne warunki siedliska (Wiśniewolski 2002). Dlatego też 
konieczność znalezienia optymalnych dla każdego gatunku ryb miejsc rozrodu jest ściśle 
powiązana z określonym zestawem parametrów środowiska wodnego, takich jak: temperatura 
wody, przepływ (niżówki lub wezbrania), natlenienie, przejrzystość i przede wszystkim rodzaj 
podłoża, na którym będzie składana ikra. W wodach śródlądowych Polski występują ryby i 
minogi należące do siedmiu ekologicznych grup preferencji rozrodczych. Preferencje te 
dotyczą miejsca tarła oraz substratu (podłoża), na którym składana jest ikra. Ze względu na ten 
ostatni warunek klasyfikuje się ryby do odpowiedniej ekologicznej grupy rozrodczej (Balon 
1975). Występujące w wodach śródlądowych Polski gatunki ryb można podzielić na 4 zespoły 
gatunków o odmiennych preferencjach rozrodczych. 

Zespół gatunków ryb skałolubnych. Ryby wybierające do tarła substrat w postaci kamieni lub 
żwiru, preferujące siedliska w wodach czystych i raczej chłodnych, dobrze natlenionych, z 
wartkim nurtem, zarówno w rzekach górskich jak nizinnych o większym spadku. Zespół ten 
obejmuje trzy ekologiczne grupy rozrodcze – gatunki  litofilne, litopelagofilne i speleofilne. 
Pierwsza grupa składa ikrę na twardym mineralnym podłożu – kamienie, żwir lub 
gruboziarnisty piasek. Ikra drugiej grupy dzięki mniejszemu ciężarowi właściwemu jaj, unosi 
się w toni wodnej. Trzecia grupa ryb ukrywa ikrę pod kamieniami, oczyszczonymi wcześniej 
przez samca. Do zespołu tego należą następujące gatunki ryb: Karpiowate: boleń, brzana, 
brzanka, certa, kleń, piekielnica, strzebla potokowa, świnka; Głowaczowate: głowacz 
białopłetwy, głowacz pręgopłetwy; Łososiowate: głowacica, lipień, łosoś atlantycki, pstrąg 
potokowy, sieja, troć wędrowna, troć jeziorowa; Śledziowate: aloza; Dorszowate: miętus. 

Zespół gatunków preferujących substrat roślinny. Ryby wybierające do składania ikry 
roślinność wodną oraz zanurzone w wodzie korzenie drzew i rumosz drzewny. Zespół ten 
obejmuje dwie ekologiczne grupy rozrodcze – gatunki litofitofilne i fitofilne – pierwsza grupa 
składa ikrę na roślinach wodnych, w partiach rzek z twardym mineralnym dnem. Druga grupa 
to gatunki, które do rozrodu wybierają fragmenty rzeki z roślinnością wodną, często z dnem 
mulistym, ze słabym nurtem lub z wodą stagnującą, starorzecza. Do zespołu tego należą 
następujące gatunki ryb: Karpiowate: jaź, jelec, karaś pospolity, karaś srebrzysty, krąp, leszcz, 
lin, płoć, rozpiór, sapa, słonecznica, ukleja, wzdręga; Ciernikowate: ciernik, cierniczek; 
Łososiowate: sielawa; Okoniowate: okoń, sandacz, jazgarz; Kozowate: piskorz; 
Szczupakowate: szczupak; Sumowate: sum. 

Zespół gatunków preferujących substrat piaszczysty. Zespół ten obejmuje gatunki  
psammofilne. Są to ryby wybierające do rozrodu partie rzek o piaszczystym, nasłonecznionym 
dnie, słabo porośniętym roślinnością. Ikra składana jest bezpośrednio na piasku, korzeniach, 
lub na zatopionych przedmiotach. Do grupy tej należą następujące gatunki ryb: Karpiowate: 
kiełb krótkowąsy, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera; Kozowate: koza, koza złotawa; 
Przylgowate: śliz; Stynkowate: stynka; Śledziowate: parposz. 

Gatunki ostrakofilne. Różanka, należąca do rodziny karpiowatych, jest jedynym gatunkiem 
ostrakofilnym w wodach Polski. Wykorzystuje ona do rozmnażania małże z rodziny 
skójkowatych (Unionidae) – gatunki z rodzajów szczeżuja (Anodonta) i skójka (Unio). Ikra 
składana jest do jamy płaszcza małża przez jego syfon wypustowy, a plemniki dostają się przez 
syfon wpustowy. Warunkiem koniecznym dla rozrodu różanki jest więc obecność w 
środowisku małży z wymienionych rodzajów. 

Ze względu na preferencje siedlisk o określonym typie substratu dennego możemy wobec tego 
wyróżnić cztery główne grupy gatunków: 1) gatunki preferujące substrat kamienisty lub 
żwirowy – np. pstrąg potokowy, łosoś atlantycki, troć wędrowna, lipień, oba gatunki głowaczy, 
świnka, brzana, brzanka certa, miętus, minogi; 2) gatunki preferujące substrat piaszczysty – np. 
wszystkie gatunki kiełbi, koza i koza złotawa, śliz; 3) gatunki preferujące dno muliste – np. 
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leszcz, krąp, karp; 4) gatunki wymagające obecności roślinności wodnej – np. lin, karaś 
pospolity, wzdręga, piskorz, jaź, szczupak, sandacz, okoń, sum.   

Przedstawione powyżej zróżnicowanie podziałów gatunków ryb występujących w płynących 
wodach śródlądowych Polski na grupy ekologiczne, wyróżniane według poszczególnych 
kryteriów dotyczących cech siedliska, wymaga usystematyzowania. W Tabeli 1 przedstawione 
zostało siedem grup gatunków ichtiofauny wyróżnionych na podstawie wymagań 
siedliskowych. Zastosowano podział uwzględniający wymagania dotyczące prędkości nurtu, 
zakresu temperatur wody oraz rodzaju substratu dennego, który najlepiej różnicuje występujące 
w rzekach Polski gatunki ryb pod względem preferencji siedliskowych. W oparciu o dane 
literaturowe (Brylińska 2000, Błachuta i in. 2010) poszczególnym grupom ekologicznym 
przypisano także odpowiednie typy abiotyczne rzek, spośród wyróżnionych w Rozporządzeniu 
ministra środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. 
Zwraca uwagę fakt, że pewne typy abiotyczne stanowią dogodne siedlisko tylko dla jednej 
ekologicznej grupy gatunków – np. górskie potoki z typów nr 1, 2 i 3 są siedliskiem jedynie dla 
grupy gatunków reofilnych, preferujących substrat żwirowy lub kamienisty i wody chłodne. 
Jednak niektóre typy abiotyczne mogą stanowić siedlisko dla wielu grup ekologicznych ryb, 
jak np. typ 25 (ciek łączący jeziora), który obejmuje rzeki o dużym zróżnicowaniu 
siedliskowym i jest w związku z tym dogodnym miejscem bytowania dla wszystkich 
wyróżnionych grup ekologicznych ichtiofauny (Tabela 16).
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Tabela 16. Wymagania siedliskowe grup ekologicznych ryb w podziale według preferencji prędkości nurtu, rodzaju substratu dennego i 
warunków termicznych. Gatunki kluczowe dla danej grupy ekologicznej podkreślono 

Lp. Grupa ekologiczna 
Gatunki ryb 

Warunki siedliska 
Typ 

abiotyczny 
rzeki nazwa polska nazwa łacińska 

1 Reofilne, preferujące 
substrat żwirowy lub 
kamienisty i wody chłodne 

pstrąg potokowy, troć 
wędrowna, troć jeziorowa, 
łosoś, lipień 
 
głowacica, sieja, głowacz 
białopłetwy, głowacz 
pręgopłetwy 

Salmo trutta fario, Salmo trutta 
trutta, Salmo trutta lacustris, Salmo 
salar Thymallus thymallus, Hucho 
hucho, Coregonus lavaretus, Cottus 
gobio, Cottus poecilopus 

Potoki i rzeki o wartkim 
prądzie i kamienistym lub 
żwirowym dnie, z chłodną, 
dobrze natlenioną wodą 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 12, 14, 18, 
20, 25 

2 Reofilne, preferujące 
substrat żwirowy lub 
kamienisty i wody 
umiarkowanie chłodne 

jesiotr ostronosy 
 
brzana, brzanka,  
 
brzanka karpacka, świnka 
 
kleń, boleń, piekielnica,  
 
strzebla potokowa 

Acipenser oxyrinchus, Barbus 
barbus, Barbus peloponesius, 
Barbus cyclolepis, Chondrostoma 
nasus, Leuciscus cephalus, Aspius 
aspius, Alburnoides bipunktatus, 
Phoxinus phoxinus 

Potoki i większe rzeki o 
wartkim prądzie i 
kamienistym lub żwirowym 
dnie, z umiarkowanie 
chłodną, dobrze natlenioną 
wodą 

7, 8, 9,10, 12, 
14, 15, 18, 20, 
21, 25 

3 Reofilne, preferujące 
substrat piaszczysty lub 
żwirowy i wody 
umiarkowanie chłodne 

śliz, jelec, miętus, kiełb 
Kesslera, minóg strumieniowy, 
minóg ukraiński 
 
minóg rzeczny, minóg morski 

Barbatula barbatula, Leuciscus 
leuciscus, Lota lota, Gobio 
kesslerii, 
Lampetra planeri, Eudontomyzon 
mariae, Lampetra fluviatilis, 
Pteromyzon marinus 

Potoki i rzeki o wartkim lub 
umiarkowanym  prądzie i 
piaszczystym lub żwirowym 
dnie, z umiarkowanie 
chłodną, dobrze natlenioną 
wodą; dla larw minogów 
niezbędne jest występowanie 
nanosów mułu  

5, 6, 8, 9, 10, 
12, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 25 

4 Reofilne, preferujące 
substrat piaszczysty lub 

kiełb krótkowąsy, kiełb 
białopłetwy, koza, koza 
złotawa 

Gobio gobio, Romanogobio 
vladykovi, Cobitis taenia, 
Sabanejewia aurata 

Potoki i rzeki o wartkim lub 
umiarkowanym  nurcie i 
piaszczystym  dnie, z 

5, 6, 8, 9, 10, 
14, 15, 16, 17, 
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Lp. Grupa ekologiczna 
Gatunki ryb 

Warunki siedliska 
Typ 

abiotyczny 
rzeki nazwa polska nazwa łacińska 

żwirowy i wody 
umiarkowanie ciepłe 

umiarkowanie ciepłą, dobrze 
natlenioną wodą 

18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26 

5 Limnofilne, preferujące 
substrat piaszczysty lub 
mulisty z roślinnością 
wodną i wody ciepłe 

lin, karaś pospolity, wzdręga 
 
piskorz, karp* 

Tinca tinca, Carassius carassius, 
Scardinius erythrophthalmus, 
Misgurnus fossilis, Cyprinus carpio 

Nizinne rzeki i potoki o 
wolnym prądzie, z ciepłą 
wodą o mniejszym stopniu 
natlenienia, starorzecza 

21, 23, 24, 25, 
26 

6 Nie wykazujące ścisłych 
preferencji odnośnie 
prędkości wody,  
preferujące substrat 
piaszczysty lub mulisty z 
roślinnością wodną i wody 
ciepłe 

szczupak, sandacz, sum, 
jazgarz 
 
leszcz, jaź, ukleja, słonecznica 
 
ciernik 
 
cierniczek, różanka, aloza, 
węgorz 

Esox lucius, Sander lucioperca, 
Silurus glanis, Gymnocephalus 
cernuus, Abramis brama, Leuciscus 
idus, Alburnus alburnus, 
Leucaspius delineatus, 
Gasterosteus aculeatus, Pungitius 
pungitius, Rhodeus amarus, Alosa 
alosa, Anguilla anguilla 

Rzeki i potoki o 
umiarkowanym lub wolnym 
prądzie, z dość ciepłą wodą o 
mniejszym stopniu 
natlenienia, starorzecza, 
zbiorniki zaporowe 

10, 15, 16, 17, 
19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 

7 Eutytopowe – nie 
wykazujące preferencji 
odnośnie prędkości wody i 
substratu dennego oraz 
temperatury wody 

płoć, okoń, krąp, karaś 
srebrzysty* 

Rutilus rutilus, 
Perca fluviatilis, 
Abramis bjoerkna, 
Carassius gibelio 

Rzeki różnego typu, często 
silnie przekształcone przez 
człowieka, wielkie rzeki 
nizinne, starorzecza, zbiorniki 
zaporowe 

0, 16, 17, 19, 
21, 22, 23, 24, 
25, 26** 

* gatunki obce, uwzględnione w związku z szerokim rozprzestrzenieniem w wodach Polski, pozostałe gatunki obce pominięto; 
** gatunki z tej grupy występują w większości typów rzek, często jako wynik przekształceń antropogenicznych, naturalnie charakterystyczne dla 
wymienionych typów abiotycznych 

Źródło danych: typy abiotyczne rzek wg Rozporządzenia ministra środowiska (Dz. U. 2011. nr 258 poz. 1549); nazwy łacińskie wg EFI+ Manual 
2009; powiązanie ekologicznych grup gatunków z typami abiotycznymi oparte na opracowaniu Błachuta i in. 2010. 
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Wyróżnione powyżej grupy ekologiczne gatunków ryb zostaną wykorzystane w celu ustalenia 
zespołów ryb, dla których określone będą wskaźniki użyteczności siedlisk. Przyjęta metoda 
agregacji, polegająca na zastosowaniu zróżnicowanych kryteriów preferencji siedliskowych 
ryb, uwzględniających wymagania dotyczące prędkości nurtu, zakresu temperatur wody oraz 
rodzaju substratu dennego, pozwoliła na wyodrębnienie zespołów gatunków ichtiofauny 
charakterystycznych dla określonych typów środowisk rzecznych. Zbliżone wymagania 
siedliskowe  gatunków w obrębie każdej z grup umożliwi ą opracowanie odpowiednich dla 
danej grupy wskaźników użyteczności siedlisk. Umożliwi to także określenie minimalnych 
wielkości przepływu, poniżej których dostępność siedlisk dla danej grupy ekologicznej spada 
poniżej minimum niezbędnego dla realizacji pełnego cyklu życiowego ryb. Wyznaczone na tej 
podstawie wielkości przepływów środowiskowych pozwalać będą na utrzymanie pełnych 
populacji gatunków kluczowych dla grupy ekologicznej oraz mniej licznie występujących 
gatunków wskaźnikowych dla dobrego stanu ekologicznego danego typu wód, uwzględnianych 
przez metryki wskaźników służących do oceny stanu/potencjału ekologicznego rzek w oparciu 
o ichtiofaunę. 

7.2.3 Uzasadnienie agregacji abiotycznych typów rzek 

7.2.3.1 Uzasadnienie agregacji abiotycznych typów rzek według 
klasyfikacji RDW, w kontekście potrzeb/celów w zakresie 
elementów hydromorfologicznych 

Elementy hydromorfologiczne wspierające ocenę stanu ekologicznego wód obejmują:  

1) reżim hydrologiczny warunkowany ilością i dynamiką przepływu wód; 

2) ciągłość rzeki, element niezbędny dla zachowania funkcji korytarza ekologicznego; 

3) warunki morfologiczne: zmienność, głębokości i szerokość strumienia, struktura i skład 
podłoża oraz struktura strefy nadbrzeżnej. 

Wyżej wymienione elementy wespół warunkują zróżnicowanie form korytowych i siedlisk. 
Urozmaicona struktura koryta, zachowana zmienność przepływów i odpowiedni skład podłoża 
są podstawą rozwoju i bytowania poszczególnych gatunków ryb i roślin. Warunki 
hydromorfologiczne kształtują zatem charakter siedlisk rzecznych i decydują o ich 
przestrzennym zróżnicowaniu.  

Ze względu na wskaźnik stopnia redukcji maksymalnych przepływów można wydzielić 5 
regionów cechujących się odmienną hydrodynamiką wód rzecznych: 

• górski; 

• wyżynny; 

• nizinny; 

• pojezierzy; 

• pobrzeży. 

Ze względu na stopień zróżnicowania struktury dna wydzielić można następujące typy koryt 
rzecznych: 

• koryta nizinne o stosunkowo płaskim dnie; 
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• koryta wyżynne o częściowo wyrównanym dnie; 

• koryta górskie o skalnym dnie. 

Ze względu na stopień rozwoju doliny i charakter procesów korytowych można wyróżnić trzy 
typy rzek (Wg Falkowskiego 1991): 

• rzeki młode; 

• rzeki dojrzałe swobodne; 

• rzeki dojrzałe skrępowane. 

Rzeki młode cechują się brakiem dobrze wykształconej doliny. Mogą mieć charakter erozyjny 
(podtyp 1a) - rzeka dąży do osiągnięcia stanu równowagi, dominuje erozja denna i boczna 
(strefa moren czołowych).  Rzeka sedymentacyjnie modelująca dolinę (podtyp 1b), rzeka 
wykorzystuje istniejący system obniżeń tektonicznych, jezior, torfowisk (doliny obszarów 
postglacjalnych wypełnione torfami np.: dolina Piwonii, Tocznej, Nurca, Orzyca, Tyśmienicy, 
Supraśli, Słupi, Krzny), płynące wśród bagien (np.: fragmenty doliny Narwi, Biebrzy, Wkry i 
Narewki). Rzeka erozyjnie ustabilizowana na progach trudnorozmywalnych (podtyp 1c) o 
korycie roztokowym (Falkowski 1991).  

Rzeki dojrzałe swobodne posiadają szeroką, płaską dolinę, koryto ma tendencje do 
meandrowania lub roztokowania. Zmiany reżimu skutkują zmianą stopnia rozwinięcia koryta 
w cyklu: rzeka dzika – rzeka meandrująca – rzeka dzika. Wzmożona erozja wgłębna lub 
wypełnianie doliny jest skutkiem: obniżania bazy erozyjnej, zmianą dynamiki przepływu, 
zmniejszenia lub wzrostu dostawy rumowiska do koryta. Rzeki mogą mieć więc charakter 
degradujący lub agradujący.  Rzeka dojrzała swobodnie meandrująca (degradująca) tworzy 
system starorzeczy, koryto zwarte, głębokie, brzeg wklęsły o charakterze erozyjnym, brzeg 
wypukły o charakterze akumulacyjnym, spadek zwierciadła wody wyrównany, spadek dna 
wyrównany, wykazuje tendencję do stopniowego obniżania dna, zachodzi intensywna 
sedymentacja utworów powodziowych. Rzeka dojrzała swobodnie dziczejąca (roztokowa) 
posiada koryto szerokie, podzielone na wiele ramion, struktura dna zróżnicowana: głęboczki, 
wyspy, łachy śródkorytowe, mielizny (Allen 1970). 

Rzeki dojrzałe skrępowane cechują się odcinkami dolin z czynnikami ograniczającymi 
meandrowanie (wydmy, ruda darniowa, wychodnie skał i utworów odpornych na erozję) 

W zależności od tendencji i cyklu rozwoju doliny rzecznej wykształcają się typowe struktury 
korytowe: odsypy meandrowe, boczne, wyspy, bystrza etc.. Podobne formy morfologiczne 
mogą tworzyć się w różnych typach koryt z osadów o różnej granulometrii. Oznacza to, że przy 
zachowaniu dostawy materiału ze zlewni wpływ na ukształtowanie dna ma dynamika 
przepływu wód (Rysunek 6). Klimat, ilość rumowiska oraz pokrywa roślinna zlewni decyduje 
o kierunku zmian struktur korytowych. Zmiana warunków przepływu prowadzić będzie do 
zmiany typu koryta. Dociążenie rumowiskiem wymusi przekształcenie dna płaskiego w dno 
typu: bystrze – ploso lub roztokowe; odciążenie zaś spowoduje, że układ bystrze – ploso 
ponownie przekształci się w dno płaskie. Zatem o pełnym cyklu ewolucji koryta decydować 
będą zmiany klimatyczne oraz charakter dorzecza: ilość zwietrzeliny podatnej na erozję, 
wielkość odpływu jednostkowego, wielkość dostawy rumowiska, użytkowanie zlewni, a także 
charakter samej doliny: podłoże, wahanie poziomu wody, bilans aluwiów. 
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Rysunek 6. Wpływ zmiany wielkości przepływu na stopień rozwinięcia koryta w cyklu 
meandrująca-dzika 

 

Objaśnienia: 
R- promień krzywizny, R1 – koryto o przepływie zbliżonym do średniego rocznego, R2- koryto 
o przepływie wód wielkich, Th - rok hydrologiczny, Q- przepływ, M- przepływ średni roczny 

Źródło danych: Falkowski 1986, 1991 

Na potrzeby agregacji abiotycznych typów rzek w zakresie elementów hydromorfologicznych 
uwzględniono omówione powyżej typologie. Podstawą wydzieleń były elementy istotnie 
warunkujące reżim i zróżnicowanie przestrzenne form korytowych:  

• wielkość przepływu, odpływ jednostkowy, decydować będzie o kształcie koryta: 
głębokości, szerokości, spadku: potoki, małe rzeki, średnie i duże rzeki; 

• spadek koryta: górskie > 5 promili; wyżynne 1-5 promili; nizinne < 0,5 promila; 

• przebieg koryta: proste, kręte, meandrujące, roztokowe, anastomozujące; 

• odporność podłoża: skalne, aluwialne, skalno-aluwialne; 

• substrat dna: kamienisty, kamienisto-żwirowy, żwirowo-piaszczysty, piaszczysty, 
piaszczysto-gliniasty, gliniasty, organiczny. 

Uwzględniając powyższe oraz podział fizycznogeograficzny Polski wydzielono IX typów, 
różnicując rzeki pod względem wielkości, dynamiki przepływów, charakteru podłoża. Cieki 
pogrupowano w oparciu o kryterium morfologiczne i hydrologiczne. Cieki górskie podzielono 
na typ sudecki oraz tatrzański, co wynika z dużych różnic elementów wpływających na reżim, 
w tym wielkość odpływu jednostkowego l/s/km2, który w przypadku zlewni tatrzańskich jest 
ok. 5 razy większy niż sudeckich i wynosi 50 l/s/km2. Cieki wyżynne, których odpływ 
jednostkowy mieści się w zakresie 5-10 l/s/km2, zaś przepływ średni dobowy jest raczej 
wyrównany ze względu na retencję wody w podłożu zaliczone zostały do Typu III - potok 
wyżynny oraz typu IV mała i średnia rzeka wyżynna. Zróżnicowanie dynamiki przepływu 
warunkować będzie układ form korytowych i kierunek rozwoju koryta. Cieki nizinne o 
odpływie jednostkowym rzędu 2 l/s/km2 obejmują: typ V Potok nizinny, VI- Mała i średnia 
rzeka nizinna oraz VII - Wielka rzeka nizinna. Dwa kolejne typy: VIII - Mała i średnia rzeka 
pojezierzy i IX - Mała i średnia rzeka pobrzeży cechują się większą dynamiką procesów 
korytowych, warunkowanych większym odpływem jednostkowym rzędu 7 l/s/km2.  



Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce
Ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce -  Etap 1

 

97 
PS-00-R-002-04 |  Data wydania: listopad 2014  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
J:\238000\238878-00 KZGW ecological flows\4 Internal\4-01 Outgoing record copy\4-01-2 Holding area\141117 Wydanie 3 Etap 1\PS-00-R-002-04 Metoda szacowania 
Etap I - Wyniki.docx 

 
 

Podział nie uwzględnia rodzaju skał podłoża (krzemianowe, węglanowe), ponieważ celowo 
pominięto w ocenie wpływ podłoża na chemizm wód. W przypadku elementów 
hydromorfologicznych to ilość substratu dna, natężenie transportu rumowiska dennego, 
dynamika przepływu (warunkowana wysokością n.p.m) decydować będą bezpośrednio o 
procesach depozycji i erozji, zróżnicowaniu form i typie koryta (skalne, meandrujące, 
roztokowe, anastomozujące). Koryta górskie aluwialne mogą łatwo zostać przekształcone w 
koryta skalne. Zaś szerokie płaskie dno, małe nachylenie terenu, duży udział zawiesiny w 
transporcie, wyrównany przepływ sprzyjać będą meandrowaniu koryta i wytworzeniu zakoli. 
Przepływy pozakorytowe sprzyjać będą powstawianiu stref przemiałów, bystrz, łach, odcinków 
prostych, starorzeczy. W efekcie zakola przemieszać będą się w dół z biegiem rzeki. Rzeka 
przechodzi przez kolejne stadia swego rozwoju stopniowo uzyskując prostoliniowy przebieg i 
większy spadek przez odcinanie szyi meandrów. Dziczenie rzek jest wynikiem dużego wahania 
przepływu, obciążenia rumowiskiem wleczonym i zmianom prędkości przepływu. Koryta rzek 
roztokowych mają wiele płytkich szerokich ramion, przegrodzonych łachami żwirowymi lub 
piaszczystymi rozmywanymi podczas wezbrań pełno korytowych.  Przyczyną tzw. dziczenia 
rzek jest wzrost rumowiska wleczonego, które może pochodzić albo z intensywnej dostawy 
materiału z denudowanych zboczy (np. w wyniku wylesienia), jak i erozji brzegów, starszych 
form korytowych, cokołu skalnego w korycie lub rozmywania grubofrakcyjnych aluwiów 
erodowanych przez rzekę i włączanych ponownie do transportu.  W tym wypadku zjawiska 
katastrofalne mogą prowadzić do przekształcenia koryt roztokowych i powstania nowego 
łożyska. Koryta o cechach anastomozujących są typowe dla małego spadku, spokojnych 
przepływów. Rozwidlone ramiona otaczają wyspy tzw. ostańce równi zalewowej. Powstawaniu 
koryt sprzyja rozszerzenie doliny, mały spadek dna podparty przez stożki napływowe 
dopływów, cofka zbiorników zaporowych, delty (Klimaszewski 1995).
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Tabela 17. Charakterystyka typów hydromorfologicznych rzek 
Typ 

hydromorfologiczny 
Typ 

hydromorfologiczny 
Charakterystyka ogólna 

Typ 
abiotyczny 

Potok górski sudecki I Koryto wąskie, głęboko wcięte w podłoże, strome zbocza, dno skalne lub kamieniste, 
erozyjne u wylotu dolin akumulacyjne, duży udział rumowiska wleczonego, przewaga 
spływu powierzchniowego, odpływ jednostkowy rzędu: 10 l/s km2  

3 

Potok górski tatrzański II Koryto wąskie, głęboko wcięte w podłoże, strome zbocza, dno skalne lub kamieniste, 
erozyjne, duży udział rumowiska wleczonego, przewaga spływu powierzchniowego, 
odpływ jednostkowy rzędu: 50 l/s km2,  

1, 2 

Potok wyżynny III Koryto wąskie, kręte, z tendencją do meandrowania, struktura dna zróżnicowana: 
bystrze-ploso, odpływ śródpokrywowy i podziemny, dno kamienisto-żwirowe, żwirowo-
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste 

4,5,6,7, 12 

Mała i średnia rzeka 
wyżynna 

IV Koryto kręte, meandrujące, struktura dna urozmaicona; bystrze – ploso, wykształcone 
poziomy teras, odpływ jednostkowy odpływ śródpokrywowy i podziemny, dno 
żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste 

8,9,10, 14,15 

Potok nizinny V Koryto kręte, wąskie, z tendencją do meandrowania, struktura dna urozmaicona typu: 
bystrze-ploso, dno piaszczysto-żwirowe, gliniaste, dominuje odpływ podziemny,  

16,17,18 

Mała i średnia rzeka 
nizinna 

VI Koryto zróżnicowanej szerokości, głębokie, meandrujące z tendencją do roztokowania, 
odpływ podziemny, dno urozmaicone: bystrze-ploso, materiał dna żwirowo-piaszczysty, 
piaszczysty, gliniasty 

19,20,26 

Wielka rzeka nizinna VII Koryto meandrujące, dno doliny płaskie, odcinkami z tendencją do roztokowania, dobrze 
rozwiniętym systemem teras nadzalewowych wyższych i niższych i zalewowych. Dno 
płaskie, szeroka strefa równi zalewowej, odpływ podziemny, retencja wód, dno 
urozmaicone, materiał dna żwirowo-piaszczysty, piaszczysty, piaszczysto-gliniasty, 
gliniasty 

21 

Mała i średnia rzeka 
pojezierzy  

VIII Koryto kręte, meandrujące, wcięte w podłoże, dno urozmaicone: bystrza-plosa, materiał 
dna piaszczysto-gliniasty, gliniasty  

25 

Mała i średnia rzeka 
pobrzeży  

IX Koryto kręte, meandrujące, dno urozmaicone: bystrza-plosa, materiał dna piaszczysto-
gliniasty, gliniasty 

22 
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7.2.3.2 Typy abiotyczne rzek i odpowiadające im grupy ekologiczne ryb 

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie 
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 
części wód powierzchniowych wyróżnia się w Polsce 26 naturalnych typów abiotycznych rzek 
i potoków oraz typ nieokreślony (nr 0), obejmujący głównie sztuczne części wód – kanały i 
zbiorniki zaporowe (Tabela 18). Klasyfikacja typów abiotycznych rzek i potoków oparta jest 
m. in. na takich kryteriach jak: wysokość nad poziomem morza, położenie w ekoregionie, 
wielkość zlewni, rodzaj substratu dennego (kamienisto-żwirowy, piaszczysty, organiczny) oraz 
zawartość wapnia w wodach (rzeki i potoki krzemianowe lub węglanowe). Liczba jednolitych 
części wód powierzchniowych (JCWP) klasyfikowanych w poszczególnych typach jest bardzo 
zmienna (Tabela 18). Spośród wyróżnionych w Polsce 4586 JCWP rzek największa liczbę – 
1792 (39%) stanowią potoki nizinne piaszczyste – typ 17. Licznie reprezentowane są też: potoki 
wyżynne węglanowe z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych – typ 6 oraz 
potoki lub strumienie na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych – typ 23 
(po 7%), a także: potoki fliszowe – typ 12, potoki nizinne lessowe lub gliniaste – typ 16, potoki  
nizinne żwirowe – typ 18 oraz rzeki nizinne piaszczysto – gliniaste – typ 19 (po ok. 6%). 
Pozostałe typy abiotyczne stanowią znacznie mniejszy udział w liczbie JCWP, przy czym do 
każdego z typów nr: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 14, 15 i 22 zaliczono mniej niż 1% ogólnej liczby JCWP. 
Istotna część JCWP rzek (4%) została też przyporządkowana do typu nieokreślonego (typ 0), 
co stanowi pewną trudność przy próbie wyróżnienia grup ekologicznych ryb 
charakterystycznych dla poszczególnych typów abiotycznych. Jako grupę odpowiadającą 
typowi nieokreślonemu wyróżniono jedynie gatunki eurytopowe (grupa nr 7), które występują 
powszechnie także w innych typach wód. Ponadto dla dwu wyróżnionych teoretycznie typów: 
potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – wschodni (typ 11) oraz mała 
rzeka wyżynna krzemianowa – wschodnia (typ 13) nie wyznaczono żadnej JCWP, co stanowi 
przesłankę dla wyłączenia tych typów z dalszej analizy. 

Tabela 18. Typy abiotyczne rzek oraz liczba i udział % JCWP rzek klasyfikowanych 
w każdym z typów 

Typ abiotyczny rzeki Liczba 
JCWP 

% 
JCWP 

Grupy ekologiczne 
ryb (Tabela 1) 

Nr Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 
0 Typ nieokreślony 187 4,08       X 
1 Potok tatrzański krzemianowy 4 0,09 X       
2 Potok tatrzański węglanowy 2 0,04 X       
3 Potok sudecki 8 0,17 X       

4 
Potok wyżynny krzemianowy z 
substratem gruboziarnistym – 
zachodni 

117 2,55 X       

5 
Potok wyżynny krzemianowy z 
substratem drobnoziarnistym – 
zachodni 

33 0,72   X X    

6 
Potok wyżynny węglanowy z 
substratem drobnoziarnistym na 
lessach i lessopodobnych 

323 7,04   X X    

7 
Potok wyżynny węglanowy z 
substratem gruboziarnistym 

53 1,16 X X      

8 
Mała rzeka wyżynna krzemianowa – 
zachodnia 

35 0,76 X X X X    

9 Mała rzeka wyżynna węglanowa 46 1,00 X X X X    
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Typ abiotyczny rzeki Liczba 
JCWP 

% 
JCWP 

Grupy ekologiczne 
ryb (Tabela 1) 

Nr Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 
10 Średnia rzeka wyżynna – zachodnia 9 0,2  X X X  X  

11 
Potok wyżynny krzemianowy z 
substratem gruboziarnistym – 
wschodni 

0 0,00 
 
 
- 

12 Potok fliszowy 274 5,97 X X X     

13 
Mała rzeka wyżynna krzemianowa – 
wschodnia 

0 0,00 
 
- 

14 Mała rzeka fliszowa 34 0,74 X X X X    
15 Średnia rzeka wyżynna –  wschodnia 14 0,31  X X X  X  
16 Potok nizinny lessowy lub gliniasty 295 6,43   X X  X X 
17 Potok nizinny piaszczysty 1792 39,07   X X  X X 
18 Potok nizinny żwirowy 299 6,52 X X X X    
19 Rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta 271 5,91    X  X X 
20 Rzeka nizinna żwirowa 116 2,53 X X X X    
21 Wielka rzeka nizinna 75 1,64  X  X X X X 

22 
Rzeka przyujściowa pod wpływem 
wód słonych 

16 0,35      X X 

23 
Potok lub strumień na obszarze 
będącym pod wpływem procesów 
torfotwórczych 

314 6,85    X X X X 

24 
Mała i średnia rzeka na obszarze 
będącym pod wpływem procesów 
torfotwórczych 

98 2,14    X X X X 

25 Ciek łączący jeziora* 112 2,44 X X X X X X X 
26 Ciek w dolinie wielkiej rzeki nizinnej 59 1,29    X X X X 
Razem 4586 100 - 

Objaśnienia: 
X zaznaczono grupy ekologiczne ryb charakterystyczne dla każdego z typów; 
kolorem wyróżniono zagregowane typy ichtiologiczne; 
* część rzek tego typu (z dnem żwirowym i obecnością ryb łososiowatych) wykazuje odrębne cechy i 
została wyłączona w osobny typ ichtiologiczny, natomiast rzeki z piaszczystym dnem, bez ryb 
łososiowatych wykazują podobieństwo do typów nr 23, 24 i 26 i zostały do nich dołączone. 

Źródło danych: Typy abiotyczne rzek wg Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. 2011. 
nr 258 poz. 1549); grupy ekologiczne ryb – Tabela 1, Błachuta i in. 2010. 

7.2.3.3 Agregacja typów abiotycznych rzek w oparciu o podobieństwa 
zasiedlających je grup ekologicznych ryb 

Liczba 25 typów abiotycznych, którym przypisano JCWP rzek jest zdecydowanie zbyt duża 
aby analizie poddawane były zespoły ichtiofauny charakterystyczne dla każdego z nich. 
Ponadto niektóre z typów reprezentowane są przez pojedyncze JCWP w skali kraju (Tabela 
18), co uniemożliwia zebranie odpowiedniej liczby danych połowowych. Warunkuje to 
konieczność bardziej syntetycznego podejścia, polegającego na agregacji typów abiotycznych 
o zbliżonych zespołach ryb w typy ichtiologiczne. Na istnienie takiej potrzeby wskazywano już 
we wcześniejszych opracowaniach – Błachuta i in. (2010) wyróżnili 15 typów ichtiologicznych, 
odpowiadających grupom typów abiotycznych. Zróżnicowanie zespołów ryb występujących w 
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rzekach o odmiennej typologii abiotycznej było także podstawą przyjęcia różnych metod oceny 
stanu lub potencjału ekologicznego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
(Wiśniewolski i Prus 2013). Jak wynika z analizy danych zamieszczonych w Tabeli 18. 
niektórym typom abiotycznym rzek przyporządkowano identyczne lub bardzo zbliżone 
zestawy grup ekologicznych ryb, co pozwala na bardziej syntetyczne zagregowanie ich do 
typów ichtiologicznych. Na tej podstawie można wyróżnić 10 zbiorczych typów 
ichtiologicznych potoków i rzek, zasiedlanych przez określone grupy ekologiczne ichtiofauny. 

1) Potoki górskie i wyżynne żwirowo-kamieniste (typy abiotyczne nr: 1, 2, 3, 4; kolor 
niebieski w Tabela 18). Są to potoki i rzeki o wartkim prądzie i kamienistym lub 
żwirowym dnie, z chłodną, dobrze natlenioną wodą. Cieki tego typu zasiedlane są przez 
grupę ekologiczną ryb reofilnych, preferujących substrat żwirowy lub kamienisty i 
wody chłodne (Grupa nr 1). Gatunkami charakterystycznymi dla tego typu są: pstrąg 
potokowy, głowacz białopłetwy i głowacz pręgopłetwy. W obrębie tego typu 
wyróżniono 131 JCWP. 

2) Potoki i małe rzeki wyżynne żwirowo-kamieniste (typy abiotyczne nr: 7, 8, 9, 12, 14; 
kolor jasnoniebieski w Tabela 18). Są to potoki i większe rzeki o wartkim prądzie i 
kamienistym, żwirowym, odcinkami piaszczystym dnie, z umiarkowanie chłodną, 
dobrze natlenioną wodą. Cieki tego typu zasiedlane są przez grupy ekologiczne ryb 
reofilnych, preferujących substrat kamienisty, żwirowy lub piaszczysty i wody chłodne 
lub umiarkowanie chłodne (Grupy nr: 1, 2, 3, w przypadku rzek typu 8 i 14 – także 4). 
Gatunkami charakterystycznymi dla tego typu są: pstrąg potokowy, troć wędrowna, 
łosoś atlantycki, głowacz białopłetwy i głowacz pręgopłetwy, strzebla potokowa, 
brzana, świnka, kleń, śliz, jelec, miętus, minóg strumieniowy, minóg ukraiński. W 
obrębie tego typu wyróżniono 442 JCWP. 

3) Potoki wyżynne piaszczyste (typy abiotyczne nr: 5 i 6, kolor żółty w Tabela 18). Są to 
potoki i rzeki o wartkim lub umiarkowanym  nurcie i piaszczystym  dnie, z 
umiarkowanie ciepłą, dobrze natlenioną wodą. Cieki tego typu zasiedlane są przez 
grupy ekologiczne ryb reofilnych, preferujące substrat piaszczysty lub żwirowy i wody 
umiarkowanie chłodne lub umiarkowanie ciepłe (Grupy nr: 3 i 4). Gatunkami 
charakterystycznymi dla tego typu są: śliz, jelec, miętus, minóg strumieniowy, minóg 
ukraiński, kiełb krótkowąsy, koza. W obrębie tego typu wyróżniono 356 JCWP. 

4) Średnie rzeki wyżynne (typy abiotyczne nr: 10 i 15; kolor ciemnoczerwony w Tabela 
18). Są to rzeki o wartkim lub umiarkowanym nurcie i żwirowym lub piaszczystym 
dnie, z umiarkowanie ciepłą, dobrze natlenioną wodą. Cieki tego typu zasiedlane są 
przez grupy ekologiczne ryb reofilnych, preferujące substrat piaszczysty lub żwirowy i 
wody umiarkowanie chłodne lub umiarkowanie ciepłe (Grupy nr: 2, 3, 4 oraz część 
gatunków z grupy 6). Gatunkami charakterystycznymi dla tego typu są: brzana, świnka, 
kleń, śliz, jelec, miętus, strzebla potokowa, minóg strumieniowy, minóg ukraiński, kiełb 
krótkowąsy, koza, ukleja, leszcz. W obrębie tego typu wyróżniono 23 JCWP. 

5) Potoki i rzeki nizinne żwirowe (typy abiotyczne nr: 18 i 20; kolor granatowy w Tabeli 
18). Są to potoki i większe rzeki o wartkim prądzie i kamienistym, żwirowym 
odcinkami piaszczystym dnie, z umiarkowanie chłodną, dobrze natlenioną wodą. Cieki 
tego typu zasiedlane są przez grupy ekologiczne ryb reofilnych, preferujących substrat 
kamienisty, żwirowy lub piaszczysty i wody chłodne lub umiarkowanie chłodne – do 
umiarkowanie ciepłych (Grupy nr: 1, 2, 3, 4). Gatunkami charakterystycznymi dla tego 
typu są: pstrąg potokowy, troć wędrowna, łosoś atlantycki, głowacz białopłetwy, 
głowacz pręgopłetwy, strzebla potokowa, kleń, śliz, jelec, miętus, brzana, świnka, 
minóg strumieniowy, minóg ukraiński, kiełb krótkowąsy, koza. W obrębie tego typu 
wyróżniono 415 JCWP. 
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6) Potoki i rzeki nizinne piaszczyste, lessowe i gliniaste (typy abiotyczne nr: 16, 17, 19; 
kolor ciemnozielony w Tabela 18). Są to potoki i większe rzeki o umiarkowanym  
nurcie i piaszczystym lub gliniastym dnie, z umiarkowanie ciepłą, średnio natlenioną 
wodą. Cieki tego typu zasiedlane są przez grupy ekologiczne ryb reofilnych i nie 
wykazujących preferencji odnośnie prędkości nurtu, z przewagą gatunków 
psammofilnych i fitofilnych (Grupy nr: 3, 4, 6 i 7). Gatunkami charakterystycznymi dla 
tego typu są: jelec, miętus, śliz, minóg strumieniowy, minóg ukraiński, kiełb 
krótkowąsy, koza, jaź, ciernik, cierniczek, leszcz, ukleja, szczupak, płoć, okoń, krąp. W 
obrębie tego typu wyróżniono 2358 JCWP. 

7) Wielkie rzeki nizinne (typ abiotyczny nr 21; kolor brązowy w Tabela 18). Są to rzeki o 
powierzchni zlewni > 10000 km2, o umiarkowanym  nurcie i piaszczystym lub 
gliniastym dnie, z dość ciepłą wodą o mniejszym stopniu natlenienia, ważne siedlisko 
w tego typu rzekach stanowią starorzecza. Wody tego typu zasiedlane są przez grupy 
ekologiczne ryb reofilnych, limnofilnych oraz nie wykazujących preferencji odnośnie 
prędkości nurtu, z przewagą ciepłolubnych gatunków psammofilnych i fitofilnych oraz 
eurytopowych (Grupy nr. 2, 4, 5, 6, 7). Gatunkami charakterystycznymi dla tego typu 
są: kleń, boleń, jelec, miętus, brzana, minóg rzeczny, kiełb krótkowąsy, kiełb 
białopłetwy, koza, jaź, leszcz, ukleja, szczupak, sandacz, sum, węgorz, płoć, okoń, krąp, 
lin, karaś pospolity, różanka. W obrębie tego typu wyróżniono 75 JCWP. 

8) Potoki i rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych, w dolinie 
wielkiej rzeki nizinnej lub łączące jeziora (typy abiotyczne nr: 23, 24, 26 oraz część 
rzek typu 25 – z piaszczystym substratem, bez ryb łososiowatych; kolor jasnozielony w 
Tabela 18). Są to rzeki o umiarkowanym i wolnym nurcie i mulistym, piaszczystym 
lub gliniastym dnie, z dość ciepłą wodą o mniejszym stopniu natlenienia, ważne 
siedlisko w tego typu rzekach stanowią starorzecza. Wody tego typu zasiedlane są 
głównie przez grupy ekologiczne ryb umiarkowanie reofilnych, limnofilnych oraz nie 
wykazujących preferencji odnośnie prędkości nurtu, z przewagą ciepłolubnych 
gatunków fitofilnych oraz eurytopowych (Grupy nr. 4, 5, 6, 7). Gatunkami 
charakterystycznymi dla tego typu są: kiełb krótkowąsy, koza, jaź, leszcz, ukleja, 
szczupak, sum, płoć, okoń, krąp, lin, karaś pospolity, wzdręga, piskorz, różanka, 
węgorz. W obrębie tego typu wyróżniono 471 JCWP w typach abiotycznych nr 23, 24 
26 oraz część ze 112 JCWP typu nr 25. 

9) Rzeki łączące jeziora ze żwirowym substratem i obecnością ryb łososiowatych (część 
rzek typu abiotycznego nr 25; kolor pomarańczowy w Tabela 18). Są to rzeki o wartkim 
nurcie i kamienistym, żwirowym odcinkami piaszczystym dnie, z umiarkowanie 
chłodną, dobrze natlenioną wodą. Cieki tego typu zasiedlane są przez grupy ekologiczne 
ryb reofilnych, preferujących substrat kamienisty, żwirowy lub piaszczysty i wody 
chłodne lub umiarkowanie chłodne – do umiarkowanie ciepłych (Grupy nr: 1, 2, 3, 4). 
Gatunkami charakterystycznymi dla tego typu są: pstrąg potokowy, troć wędrowna, troć 
jeziorowa, łosoś atlantycki, głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, strzebla 
potokowa, kleń, śliz, jelec, miętus, brzana, świnka, minóg strumieniowy, minóg 
ukraiński, kiełb krótkowąsy, koza. Do tego typu zalicza się część ze 112 JCWP typu 
abiotycznego nr 25. 

10) Rzeki przyujściowe pod wpływem wód słonych (typ abiotyczny nr 22; kolor fioletowy 
w Tabela 18). Są to rzeki o umiarkowanym nurcie, okresowo odwracanym przez cofkę 
wód morskich. Wody tego typu zasiedlane są głównie przez grupy ekologiczne ryb nie 
wykazujących preferencji odnośnie prędkości nurtu oraz eurytopowych (Grupy nr. 6 
i 7). Gatunkami charakterystycznymi dla tego typu są: leszcz, ukleja, sandacz, węgorz, 
płoć, okoń, krąp oraz gatunki morskie – np. stornia (Platichthys flesus). W obrębie tego 
typu wyróżniono 16 JCWP. 
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Przedstawiona powyżej propozycja typologii ichtiologicznej rzek stanowi z konieczności 
kompromis pomiędzy naturalną różnorodnością przyrodniczą rzek a możliwościami poddania 
analizie zespołów ryb z poszczególnych typów abiotycznych i dostępnością danych. Dalsze 
ograniczanie liczby typów ichtiologicznych wydaje się ryzykowne, ponieważ skutkowałoby 
występowaniem w obrębie jednej kategorii bardzo zróżnicowanych grup ekologicznych ryb. 
Należy też zwrócić uwagę, że niektóre z proponowanych zbiorczych typów nadal uwzględniają 
ograniczoną liczbę JCWP. Przykładowo typ ichtiologiczny nr 4 odnosi się do 23 JCWP 
wyróżnionych w typach abiotycznych nr 10 i 15, zaś typ ichtiologiczny nr 10 obejmuje 
zaledwie 16 JCWP wyróżnionych w typie abiotycznym nr 22. Typ abiotyczny nieokreślony (nr 
0) nie znalazł się w żadnym z typów ichtiologicznych, ze względu na ogromną różnorodność 
warunków siedliskowych i zespołów ryb w wodach tej kategorii. W przypadku JCWP typu 0 
należy traktować je jak najbliższy pod względem warunków hydromorfologicznych 
wyróżniony typ abiotyczny, a części wód sztucznych (zbiorniki zaporowe, kanały) – należy 
wyłączyć z analizy. Typ abiotyczny nr 25 wymaga natomiast podziału na dwie kategorie: 1) z 
dnem żwirowym i obecnością ryb łososiowatych oraz 2) z dnem piaszczystym, bez ryb 
łososiowatych. Podział taki uzasadniony jest odmiennym składem grup ekologicznych 
ichtiofauny w wymienionych kategoriach rzek zaliczanych do typu abiotycznego nr 25. 
Znalazło to również wyraz w przyjęciu odrębnych metryk wskaźnika IBI_PL dla wyróżnionych 
w obrębie typu 25 podtypów 25a i 25b (Wiśniewolski i Prus 2013). Pewien problem stanowi 
również łączenie w jednym typie ichtiologicznym potoków i większych rzek. Pomimo 
zbliżonej charakterystyki substratu dennego i podobnego położenia geograficznego 
grupowanych typów abiotycznych, można spodziewać się istotnych różnic w składzie 
ichtiofauny oraz w liczbie gatunków występujących w mniejszych i większych ciekach. Za 
przyjęciem zastosowanej metody agregacji przemawia jednak fakt, że niezależnie od liczby 
stwierdzonych w potoku lub rzece gatunków ryb, należeć będą one do określonych grup 
ekologicznych, a dalsze analizy prowadzone będą z uwzględnieniem poziomu grupy, bez 
odnoszenia się do poszczególnych gatunków.  

Przedstawione powyżej zagregowane typy ichtiologiczne potoków i rzek zostaną wykorzystane 
w celu ustalenia docelowego składu zespołów ryb, dla których określone będą wskaźniki 
użyteczności siedlisk. Pozwoli to na wyznaczenie minimalnych wielkości przepływów 
pozwalających na utrzymanie pełnych populacji gatunków kluczowych dla składu ichtiofauny 
danego typu ichtiologicznego rzeki oraz mniej licznie występujących gatunków 
wskaźnikowych dla dobrego stanu ekologicznego danego typu wód, uwzględnianych przez 
metryki wskaźników służących do oceny stanu/potencjału ekologicznego rzek w oparciu o 
ichtiofaunę. Uzyskane wyniki modelowania zostaną następnie zweryfikowane dla wybranych 
zlewni w toku badań terenowych w zlewniach pilotażowych. Badaniami tymi objęte zostaną 
rzeki i potoki należące do typów ichtiologicznych o największej liczbie wyróżnionych JCWP, 
a więc mających kluczowe znaczenie w sieci rzecznej Polski. Z Tabeli 1 wynika, że powinny 
to być JCWP z następujących typów ichtiologicznych 2, 3, 5, 6 i 8. 

Tabela 19. Typy ichtiologiczne rzek oraz wchodzące w ich skład typy abiotyczne i liczba 
JCWP rzek klasyfikowanych w każdym z typów ichtiologicznych 

Typ ichtiologiczny Obejmuje typy 
abiotyczne (nr) 

Liczba 
JCWP Nr Nazwa 

1 Potoki górskie i wyżynne żwirowo-kamieniste  1, 2, 3, 4 131 
2 Potoki i małe rzeki wyżynne żwirowo-

kamieniste 
7, 8, 9, 12, 14 442 

3 Potoki wyżynne piaszczyste  5, 6 356 
4 Średnie rzeki wyżynne 10, 15 23 
5 Potoki i rzeki nizinne żwirowe 18, 20 415 
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Typ ichtiologiczny Obejmuje typy 
abiotyczne (nr) 

Liczba 
JCWP Nr Nazwa 

6 Potoki i rzeki nizinne piaszczyste, lessowe i 
gliniaste 

16, 17, 19 2358 

7 Wielkie rzeki nizinne 21 75 
8 Potoki i rzeki na obszarze będącym pod 

wpływem procesów torfotwórczych, w dolinie 
wielkiej rzeki nizinnej lub łączące jeziora  

23, 24, 26 oraz 
część rzek typu 25 
– z piaszczystym 
substratem, bez ryb 
łososiowatych 

471 oraz 
część ze 112 
JCWP typu 
nr 25 

9 Rzeki łączące jeziora ze żwirowym substratem 
i obecnością ryb łososiowatych 

25 – ze żwirowym 
substratem, bez ryb 
łososiowatych 

część ze 112 
JCWP typu 
nr 25 

10 Rzeki przyujściowe pod wpływem wód 
słonych 

22 16 

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. 
U. 2011.258.1549). 

7.2.4 Uzasadnienie agregacji typów siedlisk zależnych od wód 

W dolinach potoków i rzek występuje szereg chronionych siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; Dz. Urz. 
UE L 206/7 z 22.7.1992, str. 102). Wśród nich znajdują się priorytetowe nadrzeczne lasy 
łęgowe z klas Querco-Fagetea i Salicetea purpureae (*91E0). W dolinach rzek znajdują się 
również inne, niewymienione w Dyrektywie Siedliskowej, ale niezwykle cenne typy siedlisk. 
Przykładem są zagrożone w Polsce bagienne lasy olszowe (olsy) Alnetea glutinosae, które 
uwzględniono w opracowaniu jako dodatkowe, „niedyrektywowe” siedlisko przyrodnicze. 
Innym przykładem są zalewowe łąki i pastwiska, wyspy i ławice piaszczyste w korycie rzek 
oraz urwiste skarpy brzegowe. Są one siedliskiem wielu chronionych gatunków roślin oraz 
kręgowców i bezkręgowców. Siedliska te są szczególnie ważne jako miejsce lęgów zgrupowań 
ptaków, obejmujących szereg gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem. Z uwagi na to 
zgrupowania ptaków włączono do opracowania jako „parasol” dla tych siedlisk. Ogółem 
wyróżniono 21 typów siedlisk zależnych od cieków wodnych. Przegląd tych jednostek 
uwzględniający kształtujące je czynniki hydrauliczno-hydrologiczne zawarto w Załączniku I. 
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych siedlisk przyrodniczych 
(gwiazdką oznaczono siedliska priorytetowe) oraz siedlisk zgrupowań ptaków (źródłem danych 
do tej analizy są opracowania Matuszkiewicza [2001], Gromadzkiego [2004], Herbicha 
[2004a,b,c] i Mróza [2010, 2012a,b]). 

• 3150 „Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 
z Nympheion, Potamion, podtyp 3150 –2 Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki 
wodne.” Starorzecza spotykane są w dolinach rzecznych wszystkich rzek na terenie 
całego kraju. Najliczniejsze są w dolinach środkowego i dolnego biegu dużych 
i średnich rzek – Wisły, Odry, Warty, Noteci, Narwi, Bugu i Sanu. Są to zwykle 
zbiorniki o niedużej powierzchni i małej głębokości, bardzo wrażliwe na zmiany 
stosunków wodnych otaczających je terenów. Z uwagi na warunki fizykochemiczne 
wód, kontrastujące z warunkami panującymi w rzece, stanowią ważne siedlisko 
rozrodcze niektórych gatunków ryb rzecznych oraz siedlisko najmłodszego 
pokolenia niektórych gatunków ryb. Jednym z czynników określających stan 
ochrony starorzeczy jest możliwość przynajmniej okresowego ich połączenia z 
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rzeką (pozwalającego na wymianę wód) oraz wysoki stopień naturalności samej 
rzeki (pozwalający tworzyć się nowym starorzeczom). 

• 3220 „Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków.” Siedlisko to 
zajmuje nieuregulowane odcinki koryt żwirowych i kamienistych górskich potoków 
i rzek. Wykształca się na wysepkach i ławicach kamienistych i żwirowych, 
odkładających się w korycie i w zakolach cieków. Wymaga zmian poziomu wód w 
ciągu roku – przynajmniej krótkotrwałych, ale wysokich wezbrań wody minimum 
raz w roku, zwłaszcza latem, po obfitych opadach deszczu. Jednym z czynników 
warunkujących korzystny stan ochrony siedliska jest wysoki stopień naturalności 
koryta cieku oraz letnie wezbrania, umożliwiające transport materiału skalnego i 
regularne odnawianie się siedliska. 

• 3230 „Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici–
Myricarietum – część z przewagą wrześni).” Siedlisko to rozwija się na 
kamienistym i żwirowym podłożu nad górskimi potokami i rzekami. Wymaga 
zmian poziomu wód w ciągu roku i przynajmniej krótkotrwałych ale wysokich 
wezbrań wody minimum raz w roku, zwłaszcza latem, po obfitych opadach deszczu. 
Jednym z czynników warunkujących korzystny stan ochrony siedliska jest wysoki 
stopień naturalności koryta cieku oraz letnie wezbrania, umożliwiające transport 
materiału skalnego i regularne odnawianie się siedliska. 

• 3240 „Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici–
Myricarietum – część z przewagą wierzby).” Należą tutaj zarośla wierzb z udziałem 
olszy szarej i brzóz, porastające żwirowiska i kamieńce potoków i rzek górskich, 
które charakteryzują się wysokimi wezbraniami w okresie letnim. Zbiorowiska te 
zajmują korytowe i brzegowe ławice kamienne i żwirowe oraz niski taras zalewowy. 
Jednym z czynników warunkujących korzystny stan ochrony siedliska jest wysoki 
stopień naturalności koryta cieku, okresowe zmiany poziom wód oraz letnie 
wezbrania, umożliwiające (choć na mniejsza skalę i rzadziej niż w przypadku 
poprzednich dwóch typów siedlisk) transport materiału skalnego. 

• 3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników.” Siedlisko to 
występuje w potokach i rzekach o charakterze naturalnym lub półnaturalnym 
położonych na terenach nizinnych, podgórskich i niekiedy w wyższych partiach gór. 
Cieki wodne zasiedlane przez to zbiorowisko charakteryzuje zwykle duża 
różnorodność form hydromorfologicznych, związanych z erozją brzegów 
i akumulacją wleczonego rumowiska, a także dość intensywny zazwyczaj przepływ, 
zapewniający zanurzenie roślin przez cały rok (wymagana jest hydrologiczna 
stabilność cieku). W materiale dennym typowy jest duży udział otoczaków, kamieni 
i grubego żwiru. Do czynników warunkujących korzystny stan ochrony siedliska 
należy charakterystyka przepływu (preferowane są szybkie typy przepływów), 
wysoki stopień naturalności koryta cieku oraz występowanie w korycie naturalnych 
form morfologicznych (odsypy boczne i korytowe, stabilne i erozyjne podcięcia 
brzegów, wyspy w korycie itp.). 

• 3270 „Zalewane muliste brzegi rzek.” Siedliska utworzone są przez zbiorowiska 
pionierskiej roślinności zielnej, zasiedlające piaszczyste i muliste nanosy odkładane 
w strefie korytowej cieków i na niskich aluwiach na tarasie zalewowym. Przeważnie 
związane są z środkowym i dolnym biegiem dużych i średnich rzek. Zbiorowiska, 
zdominowane przez terofity namulne, trwają tylko przez 1-2 sezony. Czynnikiem 
kluczowym dla zachowania właściwego stanu ochrony tego siedliska jest szeroka 
rozpiętość stanów wód w rzece – piaszczyste i muliste nanosy tworzone są lub 
odnawiane przez wiosenne wezbrania, po czym w lecie modelowane są (stopniowo 
odsłaniane lub ponownie zalewane) przez wody średnie i niskie. Siedlisko to jest 
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użytkowane przez bogate w gatunki zgrupowanie ptaków wędrownych, głównie 
siewkowców (przykładami tych gatunków są: biegus zmienny Calidris alpina, 
biegus rdzawy C. canutus, kamusznik Arenaria interpres, ostrygojad Haematopus 
ostralegus, brodziec śniady Tringa erythropus, kulik mniejszy Numenius phaeopus 
i wiele innych. 

• 7230 „Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 
i mechowisk.” Siedlisko to obejmuje obojętne i zasadowe młaki górskie, torfowiska 
zasadowe Polski południowej i środkowej, a także niskie torfowiska źródliskowe 
i przepływowe, przeważnie zasilane przez wody podziemne. Zbiorowiska te 
spotyka się m.in. na terenach źródliskowych oraz w dolinach potoków i mniejszych 
rzek. Do kluczowych czynników warunkujących korzystny stan ochrony tego 
siedliska należy jego stałe wysycenie wodą oraz względnie stabilny poziom wód 
gruntowych, sięgający poziomu gruntu lub nieznacznie go przewyższający. 

• 6440 „Łąki selernicowe (Cnidion dubii).” Siedlisko to obejmuje ekstensywnie 
użytkowane łąki podlegające okresowym zalewom lub podtopieniom. Występuje 
przeważnie w środkowych i dolnych odcinkach dolin dużych rzek niżowych, a także 
w ujściowych odcinkach ich dopływów. Do kluczowych czynników warunkujących 
korzystny stan ochrony tego siedliska należą okresowe zalewy przez wezbrane 
wody rzeki (korzystne są nawet bardzo wysokie wezbrania). 

• *91E0-1 „*Łęg wierzbowy Salicetum albae wraz z wiklinami nadrzecznymi 
Salicetum triandro-viminalis.” Siedlisko to wykształca się na niskich aluwiach 
i niskich terasach zalewowych w dolinach dużych i średnich rzek niżowych, 
w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. Podlegają najczęstszym 
i najdłuższym zalewom przez wezbrane wody rzek. Coroczne i stosunkowo 
długotrwałe zalewanie przez rzekę jest jednym z głównych czynników 
warunkujących korzystny stan ochrony tego siedliska. 

• *91E0-2 „*Łęg topolowy Populetum albae.” Siedlisko to rozwija się na aluwiach 
odkładających się na wyżej położonych terasach zalewowych dużych i średnich 
rzek niżowych. Podlega rzadszym i krótszym zalewom niż łęg wierzbowy. 
Zalewanie siedliska raz na 2-3 lata przez wezbrania średniowielkie jest kluczowym 
czynnikiem warunkującym zachowanie tego siedliska w korzystnym stanie 
ochrony. 

• „*91E0-3 *Niżowy łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum.” Siedlisko to 
występuje na dnie dolin mniejszych rzek i strumieni niżowych lub na skrzydłach 
dolin większych rzek. Jest zasilane wodami pochodzącymi z zalewania (corocznego 
lub raz na kilka lat) przez wezbraną rzekę lub ruchomymi wodami gruntowymi. 
Kluczowym czynnikiem utrzymującym siedlisko w korzystnym stanie ochrony jest 
regularne zasilanie przez wody zalewowe lub ruchome wody gruntowe. 

• *91E0-4 „*Źródliskowe lasy olszowe na niżu (Cardamino-Alnetum glutinosae lub 
źródliskowe podzespoły Fraxino-Alnetum).” Siedlisko to występuje na źródliskach, 
na bardzo uwodnionym podłożu, w miejscach zasilanych przez wody gruntowe. 
Znane jest głównie z północnej części kraju. Wymaga podtopienia wodami 
gruntowymi przez cały rok, co jest warunkiem jego przetrwania w korzystnym 
stanie ochrony. 

• *91E0-5 „*Podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum.” Siedlisko to 
występuje w dolinach niewielkich potoków podgórskich i górskich, na terasach 
zalewowych i na skrzydłach dolin. Wymaga zasilania ruchomymi wodami 
gruntowymi lub wodami pochodzącymi z zalewania przez wezbrany potok, 
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mających miejsce nawet kilka razy w roku. Niezmienione warunki wodne są jednym 
z kluczowych warunków przetrwania siedliska w korzystnym stanie ochrony. 

• *91E0-6 „*Nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae.” Siedlisko to wykształca 
się na terasach zalewowych rzek i większych potoków górskich i podgórskich, jako 
górski odpowiednik niżowych łęgów wierzbowych. Podobnie jak łęgi wierzbowe, 
do przetrwania w korzystnym stanie ochrony siedlisko to wymaga corocznego i 
obfitego zalewania przez wezbrane wody cieku. 

• 91F0 „Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum).” Siedlisko to 
wykształca się w dolinach dużych, średnich i małych rzek niżowych, lub miejscach 
okazjonalnie zalewanych przez wezbrania. W dolinach małych rzek i strumieni 
zależy od głównie zasilania przez ruchome wody gruntowe lub spływ 
powierzchniowy. Warunkiem trwania tego siedliska w korzystnym stanie ochrony 
jest przynajmniej okazjonalny zalew wezbraniowy i/lub zasilanie ruchomymi 
wodami gruntowymi. 

• „Bagienne lasy olszowe (olsy) Alnetea glutinosae.” Siedlisko to wykształca się w 
miejscach okresowo podtapianych przez wody gruntowe. Spotykane jest m.in. na 
skrzydłach dolin rzecznych. Czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla jego 
zachowania w korzystnym stanie ochrony są odpowiednie stosunki wodne, a w 
szczególności coroczne pozostawanie lustra wód gruntowych przez dłuższy czas 
ponad powierzchnią gruntu (od drugiej połowy zimy do późnej wiosny lub 
wczesnego lata). 

• „Zgrupowanie ptaków lęgowych ławic i wysp piaszczystych, żwirowych lub 
kamienistych.” Należą tutaj liczne zagrożone gatunki ptaków, na przykład rybitwa 
rzeczna Sterna hirundo, rybitwa białoczelna Sternula albifrons, mewa czarnogłowa 
Larus melanocephalus, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, mewa siwa Larus 
canus, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula i sieweczka rzeczna Ch. dubius. 
Ptaki te gniazdują na piaszczystych wyspach i ławicach znajdujących się w nurcie 
dużych i średnich rzek niżowych (Wisła, Odra, Warta, Noteć, Pilica, Narew i Bug), 
a niektóre widywano gniazdujące na żwirowych ławicach rzek podgórskich 
i górskich (np. nad Dunajcem). Obecność tych siedlisk jest oznaką naturalności 
rzek, a liczba ławic i wysp korytowych dodatnio koreluje z poziomem 
różnorodności gatunkowej lokalnych układów przyrodniczych. Siedliska te tworzą 
się lub są odnawiane podczas wysokich wezbrań rzek, a następnie są modelowane 
przez wody średnie i niskie. Warunkiem koniecznym do przetrwania tego siedliska 
i użytkujących go gatunków w korzystnym stanie ochrony jest zachowanie 
naturalnego reżimu hydrologicznego rzek z regularnie występującymi 
wczesnowiosennymi wezbraniami, utrzymującymi piaszczyste siedlisko w 
inicjalnym stadium sukcesji roślinnej. 

• „Zgrupowanie ptaków lęgowych urwistych brzegów rzek”. Reprezentantami tej 
grupy są: zimorodek Alcedo atthis, brodziec piskliwy Actitis hypoleucos i 
brzegówka Riparia riparia. Zimorodek i brzegówka zakładają gniazda w stromych, 
podciętych skarpach brzegowych, erodujących lub stabilnych. Z kolei brodziec 
piskliwy zasiedla zarówno wysokie, jaki i niskie, piaszczyste lub żwirowe brzegi. 
Ptaki te zasiedlają różnej wielkości cieki wodne, nad którymi znajduje się 
odpowiednie siedlisko lęgowe, zarówno na niżu i na terenach górskich. Ich 
obecność jest wskaźnikiem stopnia naturalności rzek. Warunkiem koniecznym do 
przetrwania siedliska urwistych skarp brzegowych jest zachowanie naturalnego 
reżimu hydrologicznego rzek, charakteryzującego się dużą rozpiętością stanów wód 
(umożliwiającą swobodną pracę rzeki w korycie). 
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• „Zgrupowanie ptaków lęgowych zalewowych łąk i pastwisk w dolinach rzek.” 
Reprezentantami tego zgrupowania są głównie ptaki siewkowce, takie jak czajka 
Vanellus vanellus, rycyk Limosa limosa, krwawodziób Tringa totanus, kulik wielki 
Numenius arquata i batalion Philomachus pugnax, a także „łąkowe” kaczki – 
płaskonos Anas clypeata, rożeniec A. acuta i cyranka A. querquedula. Ptaki te 
zasiedlają odcinki dolin rzecznych mające charakter łęgu rozlewiskowego, z dużym 
areałem zalewowych łąk i pastwisk. Są to doliny dużych rzek (Odra), rzek średniej 
wielkości (np. Narew, Pilica) i mniejszych rzek (np. Bzura, Jeziorka). Obecność 
zalewowych łąk nad rzekami koreluje z wysokim wskaźnikiem różnorodności 
gatunkowej. Warunkiem koniecznym do przetrwania siedliska zalewowych 
nadrzecznych łąk i pastwisk oraz użytkujących je gatunków ptaków w korzystnym 
stanie ochrony jest zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego rzek z 
regularnie występującymi wczesnowiosennymi wezbraniami, które potem 
stopniowo ustępują odsłaniając kolejne płaty siedliska. 

• „Zgrupowanie ptaków lęgowych bagiennych dolin rzek.” Zgrupowanie to 
reprezentują takie gatunki, jak żuraw Grus grus, derkacz Crex crex, kropiatka 
Porzana porzana, zielonka P. parva, kokoszka Gallinula chloropus, błotniak 
stawowy Circus aeruginosus, kszyk Gallinago gallinago, gęgawa Anser anser, 
krakwa Anas strepera, podróżniczek Luscinia svecica, brzęczka Locustella 
luscinioides i strumieniówka L. fluviatilis. Ptaki te zasiedlają odcinki dolin 
rzecznych odznaczające się dużym udziałem terenów o charakterze łęgu 
zastoiskowego (np. fragmenty doliny Narwi i Noteci). Najcenniejsze przyrodniczo 
są te fragmenty, gdzie czynny jest proces torfotwórczy. Warunkiem koniecznym do 
przetrwania tego typu siedlisk oraz użytkujących je gatunków ptaków w korzystnym 
stanie ochrony jest zachowanie naturalnego reżimu hydrologicznego rzek 
z regularnie występującymi wczesnowiosennymi wezbraniami, które potem 
stopniowo ustępują, a także z wysokim poziomem wód w rzece latem. Jest on 
konieczny do utrzymania wysokiego poziomu wód gruntowych, sięgającego 
poziomu gruntu i zapewniającego odpowiedni poziom uwilgotnienia gruntu (ma 
ono kluczowe znaczenie dla zachowania funkcji torfowisk). 

• „Zgrupowanie ptaków lęgowych mozaiki lasów łęgowych i zarośli wierzbowych”. 
Należą tutaj takie gatunki, jak bielik Haliaeetus albicilla, kania czarna Milvus 
migrans, dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzięcioł średni Dendrocopos medius 
i muchołówka szara Muscicapa striata. Gatunki te reprezentują siedliska 
zaawansowanych łęgów nadrzecznych, które już zostały uwzględnione w tym 
opracowaniu. Pomimo to przywołano je tutaj, ponieważ reprezentują one również 
regeneracyjne postaci łęgów. Choć regeneracyjne łęgi nadrzeczne nie podlegają 
ochronie w ramach sieci Natura 2000, to jednak są cenne przyrodniczo. Podobnie 
jak łęgi zaawansowane, do zachowania korzystnego stanu ochrony wymagają 
regularnego zalewania przez wezbrane wody rzeki. 

Naturalnym kryterium agregacji omówionych wyżej siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
zgrupowań ptaków jest ich lokalizacja w obrębie dolin cieków wodnych, determinująca formę 
i częstotliwość oddziaływania wód na poszczególne siedliska. Z uwagi na to kryterium siedliska 
można podzielić na trzy grupy: pierwsza obejmuje siedliska położone w korytach cieków 
wodnych – siedliska korytowe, druga obejmuje siedliska położone na terenach zalewowych 
w dolinie – siedliska terenów zalewowych, a trzecia – siedliska wykształcające się na obszarach 
źródliskowych. 

Drugim naturalnym kryterium agregacji siedlisk jest typ zmienności przepływów rocznych 
w cieku, z którym są związane. Na użytek niniejszego opracowania można wyróżnić dwa typy 
cieków – pierwszy typ charakteryzuje jedna kulminacja przepływu, mająca miejsce wczesną 
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wiosną (wezbrania roztopowe), drugi zaś charakteryzują dwie kulminacje – jedna ma miejsce 
wczesną wiosną, a druga – w miesiącach letnich (wezbrania opadowe). Pierwszy typ jest 
charakterystyczny dla rzek nizinnych o różnych wariantach ustroju śnieżnego, a drugi – dla 
rzek podgórskich i górskich o ustroju śnieżno-deszczowym lub deszczowo-śnieżnym 
(charakterystyka ustrojów rzek za Rychlingiem i Ostaszewską 2009). 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, zależne od wód siedliska przyrodnicze i siedliska 
zgrupowań ptaków można zagregować do następujących pięciu grup (Tabela 20): 

1) Siedliska korytowe cieków nizinnych; 

2) Siedliska korytowe cieków podgórskich i górskich. 

Siedliska należące do powyższych grup są kształtowane przez wody układające się w całym 
spektrum stanów i przepływów, głównie jednak przez przepływy brzegowe. Najkorzystniejszy 
stan ochrony zapewniają tym siedliskom potoki, strumienie i rzeki o charakterze naturalnym 
lub zbliżonym do naturalnego, mogące swobodnie pracować w obrębie swych koryt. Siedliska 
nad rzekami nizinnymi wymagają wysokich wezbrań wiosennych (roztopowych), natomiast te 
na terenach górskich wymagają wezbrań letnich (opadowych). Można przypuszczać, że 
wymagania zespołu ryb zasiedlających rzeki niżowe oraz siedlisk przyrodniczych znajdujących 
się w korycie tych rzek (i związanych z nimi gatunków) w zakresie wielkości i typu zmienności 
przepływu są zbliżone. Typ zmienności przepływów, który ma korzystny wpływ (poprzez 
odpowiednie kształtowanie morfologii koryta i brzegów rzeki) na jakość siedlisk ryb, powinien 
korzystnie wpływać również na siedliska ptaków (i innych zwierząt oraz roślin) zasiedlających 
wyspy i ławice oraz strome brzegi rzeki. 

3) Siedliska terenów zalewowych cieków nizinnych; 

4) Siedliska terenów zalewowych cieków podgórskich i górskich. 

Siedliska należące do powyższych grup są kształtowane przez przepływy pozakorytowe 
(częściowo również przez wody gruntowe). Najkorzystniejszy stan ochrony zapewniają tym 
siedliskom potoki, strumienie i rzeki o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, 
podczas wezbrań mogące swobodnie rozlewać się w obrębie swych dolin. Siedliska nad 
rzekami nizinnymi (szczególnie te zlokalizowane w dolinach dużych i średnich rzek nizinnych) 
wymagają wysokiego wezbrania wczesnowiosennego (roztopowego); nie muszą to być 
wezbrania katastrofalne – wystarczą regularne wezbrania mieszczące się w zakresie od 
zwyczajnego po średniowielkie (do wody Q10% włącznie). Siedliska dolin rzek i potoków na 
terenach podgórskich i górskich wymagają nie tylko wezbrań wczesnowiosennych, ale również 
letnich (opadowych; na wyższych położeniach górskich wezbrania letnie powinny zbliżone 
rozmiarami do wczesnowiosennych). Wczesnowiosenne wezbrania rzek nizinnych, stopniowo 
ustępujące do połowy wiosny, wywierają korzystny wpływ nie tylko na siedliska lądowe terasy 
zalewowej, ale również na siedliska rozrodcze ryb fitofilnych odbywających tarło na zalanych 
wiosną łąkach. Ich przedstawicielem jest szczupak. Można się spodziewać zbieżności 
wymagań tej części zespołu ryb fitofilnych z wymaganiami zwierząt i roślin zasiedlających 
terasę zalewową w zakresie wielkości i typu zmienności przepływu rzeki. 

5) Siedliska obszarów źródliskowych. Wymagają one całorocznego podtopienia i są 
niezwykle wrażliwe na ubytek wód, np. w efekcie nadmiernego poboru lub melioracji 
odwadniającej. 

Podział siedlisk na opisane wyżej grupy ma uzasadnienie, ponieważ na dużych odcinkach rzek 
siedliska korytowe i siedliska terenów zalewowych są kształtowane przez te same przepływy. 
Różnice pomiędzy poszczególnymi siedliskami w zakresie intensywności (częstotliwości i 
długotrwałości) oddziaływania na nie wód rzecznych wynikają z położenia tych siedlisk w 
dolinie (w przypadku siedlisk zalewowych – od wysokości ponad poziom wody brzegowej). 
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Stopień nawodnienia siedliska oraz nasilenie akumulacji materiałów wleczonych i erozji w jego 
obrębie, będące efektem ukształtowania terenu warunkującego częstotliwość i długotrwałość 
zalewów oraz położenia siedliska w korycie rzeki, należą do najważniejszych czynników 
siedliskotwórczych. W wyniku agregacji większość spośród 21 typów siedlisk, wyróżnionych 
w tym opracowaniu, została przydzielona do jednej tylko grupy. Tylko trzy siedliska zostały 
przydzielone do dwóch różnych grup (3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników”; 7230 „Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk” i „zgrupowanie ptaków lęgowych urwistych brzegów rzek”). 

7.2.5 Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk i 
powiązanych z nimi gatunków 

7.2.5.1 Wskaźniki wła ściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

Wskaźniki określające właściwy stan ochrony wyróżnionych w tym opracowaniu typów 
siedlisk nawiązują do zagrożeń naturalnych, wynikających ze stanu biotopu, zjawisk 
zachodzących w biocenozie i w poszczególnych populacjach, a także do zagrożeń 
antropogenicznych (Gromadzki 2004; Mróz 2010, 2012a,b). W kontekście niniejszego 
opracowania kluczowe są te wskaźniki, które są związane z reżimem hydrologicznym cieków 
wodnych. Zestawiono je dla poszczególnych siedlisk w Tabela 20 i Tabela 21. 

Najważniejsze wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk związanych w wodami: 

• przebieg stanów i przepływów wód w rzece w ciągu roku; 

• częstotliwość pojawiania się wezbrań w skali wieloletniej; 

• terminy pojawiania się wezbrań w ciągu roku; 

• częstotliwość wezbrań w ciągu roku; 

• intensywność zalewów; 

• dynamika wezbrań; 

• dodatkowym wskaźnikiem, istotnym w przypadku niektórych siedlisk, jest przebieg 
zasilania wodami gruntowymi. 

Najważniejszym czynnikiem hydrologicznym jest pojawianie się wezbrań rzek. Zjawisko to 
powinno występować w miarę regularnie i w odpowiedniej porze roku. Dotyczy to zarówno 
siedlisk w korycie rzek, jak i tych położonych na terasie zalewowej. W przypadku rzek 
niżowych wezbrania i zalewy powinny pojawiać się wczesną wiosną, a potem powoli 
ustępować. Niekorzystne są późnowiosenne i letnie wezbrania w dolinach o charakterze łęgów 
rozlewiskowych oraz w przypadku rzek z dużą liczbą odkrytych wysp i ławic w korycie, 
ponieważ takie późne wezbrania niszczą lęgi ptaków budujących gniazda na ziemi. 
Niekorzystny jest również zbyt niski poziom wody w rzece w lecie, ponieważ ułatwia on 
drapieżnikom dostęp do gniazd ptaków położonych na wyspach. W programie zarządzania 
przepływami należy nadać priorytet ochronie zgrupowań ptaków lęgnących się na zalewowych 
łąkach i pastwiskach oraz na piaszczystych wyspach i ławicach korytowych, w miarę 
możliwości zapobiegając późnym wezbraniom. Kluczowe znaczenie ma ustalenie pożądanego 
hydrogramu dla danej rzeki, oparte o analizę danych o przepływach z wielolecia obejmującego 
lata mokre, suche i przeciętne. Do tego potrzebna jest znajomość zależności pomiędzy 
wiosennym poziomem wody w rzece i liczebnością par lęgowych kluczowych gatunków 
ptaków. Kolejna sprawa to określenie, przy jakich wartościach przepływu można uzyskać 
możliwie największy stopień rozwinięcia linii brzegowej rozlewisk w dolinie (przeliczając 
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długość linii brzegowej rozlewisk na jednostkę powierzchni doliny). Hydrogram powinien 
przewidywać pojawianie się wezbrań na przełomie zimy i wiosny, a następnie stopniowe 
opadanie wezbrań do początku/połowy maja. Analiza wieloletnich przepływów na rzece 
Warcie pokazuje (Winiecki 1992), że wystarczy by pożądany hydrogram przewidywał 
regularne pojawianie się wczesną wiosną wezbrań mieszczących się w zakresie wezbrań 
zwyczajnych i średniowielkich. 

W przypadku bagiennych dolin rzecznych, z dużym areałem obszarów o charakterze łęgów 
zastoiskowych, poza wczesnowiosennymi wezbraniami kluczowe znaczenie ma poziom wody 
w rzece latem. W dolinach tego typu niekorzystne są regularne susze hydrologiczne w lecie, 
powodujące przesuszenie siedlisk i zachodzenie w nich niekorzystnych, często 
nieodwracalnych zmian. 

Siedliska położone w dolinach rzek podgórskich i górskich wymagają zalewów wczesną 
wiosną i latem, przy czym letnie wezbrania mogą pojawiać się kilkakrotnie w roku. Obszary 
źródliskowe powinny być zalane lub podtopione przez cały rok. 
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Tabela 20. Wymagania zależnych od wód siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków odnośnie warunków hydrologicznych 

Lp. Grupa siedlisk Nazwa siedliska 

Warunki hydrologiczne siedliska 

T
yp

y 
ab

io
ty

cz
ne

 r
ze

k 
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ró

dł
o 

do
st

aw
y 

w
ód

 

Częstotliwość i intensywność zalewów 

T
er

m
in

(y
) 

w
ys

tę
po

w
an

ia
 

za
le

w
ów

 

1 
Siedliska korytowe 
cieków nizinnych 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 
zbiorowiskami włosieniczników 

Rz 

Co 2-3 lata wczesną wiosną długotrwały 
i wysoki zalew. 
W miesiącach letnich niewysokie, 
krótkotrwałe wezbrania, mieszczące się 
w zakresie wód niskich, nie zalewające 
piaszczystych wysp lub ławic, ale 
odsłaniające muliste i piaszczyste brzegi 
rzeki. 

od I-III do 
IV-V 

16, 17, 
18, 19, 
20, 21, 
22 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 
Zgrupowanie ptaków lęgowych ławic i wysp 
piaszczystych 

Zgrupowanie ptaków lęgowych urwistych 
brzegów rzek 

2 
Siedliska terenów 
zalewowych cieków 
nizinnych 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion, podtyp 3150–2 Eutroficzne 
starorzecza i drobne zbiorniki wodne 

Rz 
(Pd) 

Co roku wczesną wiosną wezbranie 
o zmiennych rozmiarach – od zwyczajnego 
do średniowielkiego – długo zalegające na 
najniżej położonych obszarach terasy 
zalewowej, raz na kilka lat sięgające najwyżej 
położonych fragmentów terasy.  
Wezbranie ustępuje powoli, stopniowo 
odsłaniając kolejne partie terasy zalewowej. 
(W przypadku dolin rzecznych, w których 
czynny jest proces torfotwórczy (m.in. 
bagienne dolny rzek), konieczne jest 
utrzymanie stosunkowo wysokiego poziomu 
wód w rzece latem, by zapewnić odpowiednie 
uwodnienie siedlisk) 

od I-III do 
IV-V 

16, 17, 
19, 21, 
22, 23, 
24, 25, 
26 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 
*91E0-1 *Łęg wierzbowy Salicetum albae wraz 
z wiklinami nadrzecznymi Salicetum triandro-
viminalis 
*91E0-2 *Łęg topolowy Populetum albae 
*91E0-3 *Niżowy łęg jesionowo-olszowy 
Fraxino-Alnetum 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 
Bagienne lasy olszowe (olsy) Alnetea glutinosae 
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Lp. Grupa siedlisk Nazwa siedliska 

Warunki hydrologiczne siedliska 

T
yp

y 
ab

io
ty

cz
ne

 r
ze

k 

Ź
ró

dł
o 

do
st

aw
y 

w
ód

 

Częstotliwość i intensywność zalewów 

T
er

m
in

(y
) 

w
ys

tę
po

w
an

ia
 

za
le

w
ów

 

Zgrupowanie ptaków lęgowych zalewowych łąk 
i pastwisk w dolinach rzek 
Zgrupowanie ptaków lęgowych bagiennych dolin 
rzek 
Zgrupowanie ptaków lęgowych mozaiki lasów 
łęgowych i zarośli wierzbowych 

3 
Siedliska korytowe 
cieków podgórskich 
i górskich 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 
zbiorowiskami włosieniczników 

Rz 
Minimum raz w roku przynajmniej 
krótkotrwałe zalewy 

VI-VIII 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
12, 10, 
14, 15, 
25* 

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach 
górskich potoków 
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i 
żwirowiskach górskich potoków (Salici–
Myricarietum – część z przewagą wrześni) 
3240 Zarośla wierzbowe na kamieńcach i 
żwirowiskach górskich potoków (Salici–
Myricarietum –część z przewagą wierzb) 
Zgrupowanie ptaków lęgowych urwistych 
brzegów rzek 

4 
Siedliska korytowe 
cieków podgórskich i 
górskich 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

Pd 
(Rz) 

Zalew pojawia się kilka razy w roku, 
wczesnowiosenny jest wysoki i długotrwały. 
(obszary źródliskowe podlegają trwałemu 
podtopieniu lub zalaniu) 

od II-III 
do IV-V 
VI-VII 
(na 
obszarze 
źródlisk 
cały rok) 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 12, 
14, 15, 
25*  

*91E0-5 *Podgórski łęg jesionowy Carici 
remotae-Fraxinetum 

*91E0-6 *Nadrzeczna olszyna górska Alnetum 
incanae 
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Lp. Grupa siedlisk Nazwa siedliska 

Warunki hydrologiczne siedliska 

T
yp

y 
ab

io
ty

cz
ne

 r
ze

k 

Ź
ró

dł
o 

do
st

aw
y 

w
ód

 

Częstotliwość i intensywność zalewów 

T
er

m
in

(y
) 

w
ys

tę
po

w
an

ia
 

za
le

w
ów

 

5 
Siedliska obszarów 
źródliskowych 

*91E0-4 *Źródliskowe lasy olszowe na niżu 
(Cardamino-Alnetum glutinosae lub źródliskowe 
podzespoły Fraxino-Alnetum) 

Pd Cały obszar siedliska pokryty wodą Cały rok 

16, 17, 
18, 19, 
23, 24, 
26 

*wariant rzek z substratem żwirowym i kamienistych, występujących na pogórzu i w górach 
Źródło danych: Charakterystyka wymagań hydrologicznych siedlisk opracowana na podstawie Adamski i in. (2004), Herbich (2004a,b,c,), Gromadzki (2004),  
Matuszkiewicz (2001), Mróz (2010, 1012a,b). Typy abiotyczne cieków wodnych na podstawie opracowania P. Prusa (stanowiącego inną część tego opracowania) 
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Tabela 21. Przegląd zależnych od wód siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i zgrupowań ptaków z uwagi na główne czynniki 
hydrauliczno-hydrologiczne kształtujące ich siedliska 

Siedliska przyrodnicze / zgrupowania ptaków 

Główne drogi dostawy wód (o największym znaczeniu dla tworzenia 
siedliska) 

M
or

fo
lo

gi
a 

do
lin

y 
ci

ek
u 

(c
zy

 
m

a 
zn

ac
ze

ni
e?

) 

P
oł

oż
en

ie
 w

zg
lęd

em
 k

or
yt

a 
rz

ec
zn

eg
o 

D
op

ły
w

 g
ru

nt
ow

y 

D
op

ły
w

 p
ow

ie
rz

ch
ni

ow
y Okresowe zalewanie 

Ź
ró

dł
o 

w
ód

 
za

le
w

aj
ąc

yc
h 

Częstotliwość 
i intensywność 

zalewów 

Termin(y) występowania 
zalewów 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 
podtyp 3150–2 Eutroficzne starorzecza i drobne 
zbiorniki wodne 

B1 
B2 
B4 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 

Rz 
Pd 

Minimum raz w roku, 
konieczne jest 
przynajmniej okresowe 
połączenie z rzeką 

Od II do V Nie D 

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach 
górskich potoków 

 
A2 
A3 

Rz 
Minimum raz w roku 
krótkotrwałe zalewy 

VI-VII (wezbrania po 
letnich opadach) 

Tak 
K 
Tz1 

3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i 
żwirowiskach górskich potoków (Salici–
Myricarietum – część z przewagą wrześni) 

 
A2 
A3 

Rz 
Minimum raz w roku 
krótkotrwałe zalewy 

VI-VII (wezbrania po 
letnich opadach) 

Tak 
K 
Tz1 

3240 Zarośla wierzbowe na kamieńcach i 
żwirowiskach górskich potoków (Salici–
Myricarietum –część z przewagą wierzb) 

 
A2 
A3 

Rz 
Minimum raz w roku 
krótkotrwałe zalewy 

VI-VII (wezbrania po 
letnich opadach) 

Tak 
K 
Tz1 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników 

B1 
A1 
A2 

Rz 
Wymagana stabilność 
hydrologiczna cieku 

 Nie K 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek  
A2 
A3 

Rz 
Kilka razy w roku 
krótkotrwałe zalewy, 

Od I-III do IV-V 
VI-VII 

Tak 
K 
Tz1 
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Siedliska przyrodnicze / zgrupowania ptaków 

Główne drogi dostawy wód (o największym znaczeniu dla tworzenia 
siedliska) 

M
or

fo
lo

gi
a 

do
lin

y 
ci

ek
u 

(c
zy

 
m

a 
zn

ac
ze

ni
e?

) 

P
oł

oż
en

ie
 w

zg
lęd

em
 k

or
yt

a 
rz

ec
zn

eg
o 

D
op

ły
w

 g
ru

nt
ow

y 

D
op

ły
w

 p
ow

ie
rz

ch
ni

ow
y Okresowe zalewanie 

Ź
ró

dł
o 

w
ód

 
za

le
w

aj
ąc

yc
h 

Częstotliwość 
i intensywność 

zalewów 

Termin(y) występowania 
zalewów 

wymagana jest znaczna 
rozpiętość stanów wód 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

B1 
B2 
B4 

A1 Pd 
Wymagana stabilność 
hydrologiczna cieku 

 Nie Sk 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii)  
A1 
A2 
A3 

Rz 
Minimum raz w roku 
(latem wymagane jest 
przesuszenie siedliska) 

Od II do V Tak 
Tz1 
Tz2 

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

B2 
A1 
A2 
A3 

Rz 
Kilka razy w roku 
długotrwałe zalewy 

Od I-II do IV-V 
VI-VII 

Tak 
Tz1 
K 

*91E0-2 *Łęg topolowy Populetum albae B2 
A1 
A2 
A3 

Rz 
Raz w roku 
krótkotrwałe zalewy 

Od I-II do IV-V Tak Tz2 

*91E0-3 *Niżowy łęg jesionowo-olszowy 
Fraxino-Alnetum 

B1 
B2 
B3 

A1 
A2 
A3 

Rz 
Pd 

Raz w roku 
krótkotrwałe zalewy 

Od I-II do IV-V Tak 
Tz1 
Sk 

*91E0-4 *Źródliskowe lasy olszowe na niżu 
(Cardamino-Alnetum glutinosae lub źródliskowe 
podzespoły Fraxino-Alnetum) 

B1 
B2 
B3 

 Pd Cały rok Cały rok Tak Z 
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Siedliska przyrodnicze / zgrupowania ptaków 

Główne drogi dostawy wód (o największym znaczeniu dla tworzenia 
siedliska) 

M
or

fo
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gi
a 
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y 
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u 
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m

a 
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e?

) 
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w
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op
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ow
y Okresowe zalewanie 

Ź
ró

dł
o 

w
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za

le
w
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ąc

yc
h 

Częstotliwość 
i intensywność 

zalewów 

Termin(y) występowania 
zalewów 

*91E0-5 *Podgórski łęg jesionowy Carici 
remotae-Fraxinetum 

B1 
B2 
B3 

 Pd 
Minimum kilka razy w 
roku lub cały rok 
(źródliska)  

Od II-III do IV-V i w VI-
VII lub cały rok 
(źródliska)  

Tak 
D  
Z 

*91E0-6 *Nadrzeczna olszyna górska Alnetum 
incanae 

 
A1 
A2 
A3 

Rz 
Kilka razy w roku 
długotrwałe zalewy 

od II-III do IV-V 
VI-VII 

Tak 
Tz1 
Sk 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

B2 
A1 
A2 
A3 

Rz Raz na kilka lat Od I-III do IV-V Nie Tz2 

Bagienne lasy olszowe (olsy) Alnetea glutinosae 
B1 
B2 
B3 

 Pd 
Raz w roku długotrwałe 
zalewy 

Od I-II do V-VI Tak 
Sk 
D 

Zgrupowania ptaków lęgowych ławic i wysp 
piaszczystych, żwirowych lub kamienistych 

 

A1 
A2 
A3 
A4 

Rz 

Raz w roku raz na 2-3 
lata długotrwałe, 
wysokie zalewy, 
odnawiające 
piaszczyste siedlisko 

Od I-III do IV-V 
VI-VII 

Tak K 

Zgrupowania ptaków lęgowych urwistych 
brzegów rzek 

 
A1 
A2 

Rz 
Duża rozpiętość 
poziomów wód 

Od I-II do IV-V Tak K 
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Siedliska przyrodnicze / zgrupowania ptaków 

Główne drogi dostawy wód (o największym znaczeniu dla tworzenia 
siedliska) 

M
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Ź
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Częstotliwość 
i intensywność 

zalewów 

Termin(y) występowania 
zalewów 

Zgrupowania ptaków lęgowych zalewowych łąk i 
pastwisk w dolinach rzek 

 
A1 
A2 
A3 

Rz 
Raz w roku 
długotrwałe, stopniowo 
ustępujące zalewy 

Od II-III do IV-V Tak 
Tz1 
Tz2 

Zgrupowania ptaków lęgowych bagiennych dolin 
rzek 

B1 
B2 

A1 
A2 
A3 

Rz 
Pd 

Raz w roku 
długotrwałe, stopniowo 
ustępujące zalewy 

Od II-III do IV-V Tak D 

Zgrupowania ptaków lęgowych mozaiki lasów 
łęgowych i zarośli wierzbowych 

B2 
A1 
A2 
A3 

Rz 
Raz w roku 
krótkotrwałe zalewy 

Od I-II do IV-V Tak Tz2 
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Objaśnienia czynników hydraulicznych/hydrologicznych (użytych w Tabeli) 

A. Dopływ powierzchniowy (rzeczny). 
Stan zasilania ekosystemu/siedliska przyrodniczego/siedliska gatunków chronionych wodami 
powierzchniowymi. 

A1. Stan ilościowy wód powierzchniowych, wielkość przepływu. 
Niektóre siedliska wymagają zróżnicowanego sezonowo (z dużą rozpiętością stanów wód) 
przepływu, inne umiarkowanego i ustabilizowanego (jeśli niekorzystne są zarówno bardzo 
wysokie, jak i bardzo niskie stany wód). 

A2. Sezonowe zróżnicowanie reżimu hydrologicznego / wielkości przepływu. 
Zmienność / stabilność hydrologiczna; duża / mała rozpiętość stanów wód w rzece. 

A3. Okresowe zalewanie przez wody powierzchniowe (Rz) lub gruntowe, podziemne 
(Pd). 
Jeśli siedlisko / ekosystem wymaga okresowego zalewania przez wysoko wezbrane wody. 

W tym: 

- terminy pojawiania się zalewów wezbraniowych lub podsiąkowych: wiosna i/lub lato. 

- intensywność zalewów: wysokość, długość, objętość fali wezbraniowej, wielkość 
przepływu w fali wezbraniowej, długość zalegania wód zalewowych; 

- częstotliwość zalewów: w skali roku, w skali wielolecia. 

A4. Kontakt z rzeką (w przypadku starorzeczy). 

A5. Stan chemiczny wód powierzchniowych. 
Eutrofizacja, zanieczyszczenia itp. 

B. Dopływ gruntowy (podziemny). 
Stan zasilania ekosystemu/siedliska przyrodniczego/siedliska gatunków chronionych wodami 
podziemnymi. 

B1. Stan ilościowy wód podziemnych. 

B2. Poziom lustra wód podziemnych. 

B3 Warunki kr ążenia wód podziemnych. 
Pomiędzy źródłami – JCWPd, JCWP i in. – a ekosystemem zależnym od tych wód. W tym 
kontekście należy wziąć pod uwagę zależności przestrzenne pomiędzy JCWPd i 
występującymi na ich obszarze siedliskami /ekosystemami zależnymi od wód podziemnych w 
relacji do wód powierzchniowych, ruch wód podziemnych itp. 

B4. Stan chemiczny wód podziemnych. 
Eutrofizacja, zanieczyszczenia, zawartość pewnych jonów, np. Ca2+. 

C. Morfologia doliny rzeki/cieku. 
Naturalne/zbliżone do naturalnego; silnie zmienione na skutek regulacji, zabudowy 
hydrotechnicznej itp. 

D. Położenie względem koryta rzecznego 
K – w obrębie koryta rzeki; 
Tz1 – najniższa terasa zalewowa, przylegająca do koryta rzeki, zalewana corocznie i przez 
dług okres; 
Tz2 – wyżej położone obszary terasy zalewowej, leżące zwykle w pewnej odległości od 
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koryta rzeki, zalewane nie w każdym roku i przez relatywnie krótki okres; 
Sk – położenie na skrzydłach dolin rzek; 
D – położenie w dowolnym miejscu w dolinie rzeki; 
Z – tereny źródliskowe. 

7.2.5.2 Wskaźniki wła ściwego stanu ochrony siedlisk dla zespołów ryb 

Najbardziej bezpośrednim wskaźnikiem stanu ochrony siedlisk ryb jest relatywna powierzchnia 
użytecznych siedlisk (PUS). Jest to proporcjonalna powierzchnia lustra wody, poniżej której 
występują warunki hydromorfologiczne (np. prędkości czy głębokości wody) preferowane 
przez organizmy wodne. Powierzchnia ta jest zależna także od przepływu i ta zależność jest 
wyrażana w formie krzywych zależności (Rysunek 7). Tak, więc każdej PUS odpowiada 
jednoznaczny przepływ specyficzny (w l/s/km2 zlewni albo l/s/km), zależny także od warunków 
morfologicznych, czyli różny dla każdego badanego scenariusza (warunków referencyjnych 
lub stanu obecnego). 

Rysunek 7. Przykład krzywej zależności siedliska dla zespołu ryb (strzałka wskazuje 
punkt krytyczny krzywej i jej odpowiadaj ące PUS) 

 

Indeks Ilości Siedliska (IIS) demonstrujący stosunek dominanty PUS obserwowanej do PUS 
referencyjnej. Prototyp takiego indeksu został przedstawiony ostatnio w publikacji Vezzy 
i innych 2014. Jest on wyrażony wzorem IHQ 

I�� = min	�1 −  
|E��x ,�− 
|E��x 
|E��x ,� ¡
�o]��xQ
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gdzie: AQmode,r to powierzchnia użytkowa siedliska występująca w warunkach referencyjnych 
najczęściej, a AQmode to powierzchnia obserwowana. Proponujemy modyfikację tego wzoru, 
ponieważ koncentruje się on na niedoborze PUS dla pojedynczego gatunku raczej niż zespołu. 
Dlatego też, IIS powinien mieć format:  

1D¢ = 1 − �|∑
|E��x ,� − ∑
|E��x|∑ 
|E��x ,� ¡ 

Aby wziąć pod uwagę zmienność czasową autorzy proponują także Indeks Dni Stresowych 
Siedliska (IDSS) obejmujący czasokresy, w których występują dramatyczne deficyty 
powierzchni użytkowej siedliska spowodowane brakiem wody w rzece. Obliczenie tych 
wartości wymaga przeprowadzenia analizy zmian powierzchni użytkowej w czasie, czyli tzw. 
habitogramów i krzywych ciągłego czasu trwania (Rysunek 8).  

Rysunek 8. Przykład krzywych UCUT służących determinacji limitów stresowych 
siedliska 

Objaśnienia:  
Każda krzywa na wykresie reprezentuje kumulatywny czas trwania wydarzenia (oś X), gdy powierzchnia 
użyteczna jest nieustająco poniżej progu przez okres dni odłożonych na osi Y. Zmniejszenie nachylenia, jak 
również przyrost odstępów między dwiema krzywymi wskazują na wzrost częstotliwości wydarzeń 
związanych z progami. Wykres pomaga w selekcji wyróżniających się krzywych wskazujących na rzadkie, 
krytyczne i typowe poziomy siedlisk (pogrubione linie), a także punkty przegięcia związane długotrwałym i 
katastroficznym trwaniem wydarzeń z ograniczoną użytecznością siedliska. 
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Kumulatywne krzywe ciągłego czasu trwania (UCUT) wskazują na to, jak nieprzerwanie 
i często w badanym okresie PUS była mniejsza niż wybrana wartość. Krzywe UCUT pozwalają 
ustalić ilość i czas trwania siedlisk występujących rzadko (warunki na skraju przetrwania), jak 
i tych, które tworzą warunki typowe. PUS występująca rzadko powstaje przy tzw. przepływie 
nietypowym, a PUS typowa przy przepływie tzw. bazowym. Przekroczenie typowych czasów 
trwania prowadzi do długotrwałych deficytów siedliska, czyli warunków stresowych. Podobny 
skutek ma ograniczenie PUS w wyniku nadzwyczaj niskiego przepływu. Wskutek wpływów 
antropogenicznych częstotliwość takich wydarzeń zmienia się i w wypadku poboru wody 
wydarzenia w warunkach referencyjnych rzadkie są o wiele częściej spotykane. Przy założeniu, 
że wydarzenia niespotykane w naturze powodują stres, wzrost częstotliwości tych wydarzeń 
jest przyrostem dni stresowych. Vezza i inni definiują wydarzenia, które w naturze odpowiadają 
przepływom przekroczonym w 97% jako rzadkie i stresowe (Rysunek 8). Średni przyrost 
częstotliwości występowania ISDA mierzy się przy pomocy powierzchni pomiędzy dwoma 
krzywymi UCUT zgodnie z formułą: 

1¢¤¥ = 1
WEo�,�		 F |W� ,¥|7/− W� ,� ,¥|7/|W� ,� ,¥|7/

Q%�`¦§,!

Q%&
 

gdzie: ISDA - średnia powierzchnia pomiędzy krzywymi, dmax,r - maksymalna ilość dni 
występowania zjawiska (z osi y), dc,AQ97 - proporcja czasu poniżej poziomu PUS 
odpowiadającemu Q97 (z osi x) i dc,r,AQ97 - proporcja czasu poniżej poziomu PUS 
odpowiadającemu Q97 w warunkach referencyjnych. 

IDSS oblicza się jako najmniejszy przyrost dni stresowych wśród badanych gatunków zgodnie z 
formułą: 

1¤¢¢ = min�:�-.�A$©ª«	��$��$o 

Rysunek 9. Przykładowe krzywe UCUT dla warunków referencyjnych (gruba 
czarna linia) i zmodyfikowanych (szara linia) odpowiadające przepływom 
Q97. Strzałka przedstawia przyrost frekwencji dni stresowych na poziomie 50 
dni ciągłego czasu trwania (modyfikacja z Vezza i in. 2014) 
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Ten ostatni krok jest niekonieczny przy ocenie przyrostu dni stresowych dla całego 
oczekiwanego zespołu ryb zamiast dla poszczególnych gatunków. Dlatego proponujemy tutaj 
wykorzystanie indeksu ISDA. Takie rozwiązanie zaproponował Parasiewicz i inni 2012.  

Innym ważnym elementem oceny właściwego stanu ochrony siedlisk jest determinacja czy 
procentowy rozkład różnego typu siedlisk odpowiada naturalnemu składowi zespołów ryb. Jest 
to bardzo ważne, bowiem zmiana struktury zespołów spowodowana brakiem siedlisk jest częstą 
konsekwencją działań człowieka. Powyższe indeksy nie biorą tego pod uwagę, gdyż 
determinacja proporcjonalnego udziału gatunków w zespole jest trudna i nie często spotykana. 
Tę zależność przedstawia Index Struktury Siedliska (ISS) przedstawiony w publikacji 
Parasiewicza i innych 2012. Indeks ten wskazuje podobieństwo obu dystrybucji (gatunków w 
zespole i siedliska) zgodnie ze wzorem:  

1¢¢ = 1 −F|z$ − @$|2
�

$%&
 

gdzie: n to ilość badanych gatunków, Ri to udział procentowy gatunku i w zespole, a Hi to 
procentowy udział powierzchni siedliska użytecznego dla tego gatunku. Podsumowanie 
wybranych wskaźników znajduje się w Tabela 22. 

Tabela 22. Wskaźniki stanu siedlisk ryb 
Wskaźnik Opis 

Ilości siedliska  
IIS 

Relacja pomiędzy dominantą ilości siedliska zespołu warunków 
referencyjnych i badanych. 

1D¢ = 1 − �|∑
|E��x ,� − ∑
|E��x|∑ 
|E��x ,� ¡ 

Przyrostu dni 
stresowych siedliska  
ISDA 

Średni przyrost częstotliwości występowania wydarzeń z ilością 
siedliska zespołu ryb niższą niż przy przepływie Q97 pomiędzy 
warunkami referencyjnymi i badanymi. Mierzone na 
odpowiednich  krzywych UCUT.	

Y¢¤¥ = 1
WEo�,�		 F |W� ,¥|7/− W� ,� ,¥|7/|W� ,� ,¥|7/

Q%�`¦§,!

Q%&
 

Struktury siedliska  
ISS 

Porównanie ilościowego rozkładu siedliska dla gildii 
składających się na docelowy zespół ryb pomiędzy warunkami 
referencyjnymi i badanymi.	

1¢¢ = 1 −F|z$ − @$|2
�

$%&
 

Źródło danych: Vezza i in. 2014, Parasiewicz i in. 2012 

Kombinacja tych trzech indeksów pozwoli graficznie porównać sytuację obecną ze stanem 
referencyjnym i dokonać wyboru scenariusza przy pomocy diagramu porównawczego 
alternatyw renaturyzacyjnych (Rysunek 10). 
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Rysunek 10. Diagram Alternatyw Renaturyzacyjnych Rzek przedstawia warunki 
referencyjne (REF), obserwowane (OBS) i potencjalne przyszłe (PRZYSZŁE) na 
osiach przyrostu frekwencji dni stresowych iSDA oraz niezgodności struktury 
siedliska z oczekiwanym składem zespołu 1-ISS. Wielkość koła odpowiada indeksowi 
IIS. Przedstawione są także hipotetyczne alternatywy renaturyzacyjne A1, A2 

 

Podstawowym warunkiem zastosowania powyższych wskaźników jest pomiar użytecznej 
powierzchni siedlisk, która wymaga wykorzystania modeli siedlisk takich jak MesoHABSIM. 
W wyniku zastosowania tej metody i powyżej opisanej metodyki UCUT otrzymuje się 
sezonowo zróżnicowane przepływy środowiskowe opisane przez następujące parametry 
warunków referencyjnych: 

• Przepływ minimalny – najniższy notowany na hydrogramie; 

• Przepływ egzystencjalny – odpowiadający PUS występującej rzadko (czerwona 
linia Rysunek 8); 

• Przepływ podstawowy – odpowiada punktowi krytycznemu na krzywej zależności 
siedliska i przepływu (Rysunek 7, także zielona linia na Rysunek 8); 

• Dopuszczalne czasy trwania przepływów niższych niż egzystencjalny i podstawowy 
– wyznaczane przez dolny punkt krytyczny krzywej UCUT, w którym następuje 
znacząca zmiana spadku krzywej i rozpoczynają się wydarzenia długotrwałe; 

• Katastroficzne czasy trwania przepływów niższych niż egzystencjalny i 
podstawowy – wyznaczane przez wydarzenia o długości czasu trwania pojawiającej 
się raz w dekadzie. 

Warunki referencyjne składają się z morfologii i przepływów odpowiednich dla rozwoju 
oczekiwanego zespołu ryb i są obliczane przy pomocy symulacji siedlisk i przepływów 
naturalizowanych. Odpowiednia konfiguracja morfologiczna wynika z zapotrzebowania na 
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siedliska odpowiednich grup ekologicznych typowych dla badanego typu rzeki. W JCWP silnie 
zmienionych determinacja referencji wynika z przyjętego akceptowalnego składu zespołu 
ichtiofauny. 

7.2.6 Metodyka wyboru reprezentatywnej/reprezentatywnych JCWP w 
kontekście przeniesienia wartości przepływów środowiskowych na 
poziom zlewni 

Podstawą identyfikacji reprezentatywnych JCWP na potrzeby oceny przepływów 
środowiskowych w tym ichtiofauny jest opracowanie jednorodnego wzorca oceny. Priorytetem 
jest ustalenie procedury wydzielenia jednostek przyrodniczych różnej rangi i wskazanie 
zespołu cech i parametrów: fizycznych, chemicznych biologicznych będących podstawą 
typologii i modelowania na poziomie zlewni. Na przykład zróżnicowanie przestrzenne 
poszczególnych typów siedlisk rzecznych na poziomie JCWP decydować będzie o warunkach 
rozwoju i składzie zespołów ichtiofauny. Zatem ważnym etapem klasyfikacji jest ocena struktur 
morfologicznych z uwzględnieniem tzw. wartości użytkowej siedlisk. Jej efektem graficznym 
będzie mozaika siedlisk rzecznych o różnej przydatności dla poszczególnych grup 
ekologicznych charakterystycznych dla danego typu rzeki.  

7.2.6.1 Skala opracowania  

Najistotniejsza w modelowaniu przepływów środowiskowych będzie skala opracowania oraz 
zakres treści istotny dla oceny danego poziomu szczegółowości.  

W przypadku ocen prowadzonych dla wybranych fragmentów JCWP skala powinna 
obejmować zakres 1: 1000 – 5000, na tym poziomie wyznacza się zasięg poszczególnych form 
korytowych wskazując na ich rozmieszczenie, wielkość, charakter osadów. 

W przypadku oceny prowadzonej dla całej JCWP skala wyjściowa opracowania to minimum 
1: 10 000, zakres ujętych informacji obejmuje zasięgi jednostek przestrzennych o charakterze 
siedlisk, na tym poziomie ocenia się zróżnicowanie przestrzenne poszczególnych typów 
siedlisk. 

Kolejny etap opracowania obejmuje stworzenie map potencjalnej użyteczności siedliskowej w 
skali 1: 25 000, które stanowią podstawę przeniesienia danych na poziom doliny rzecznej i 
zlewni. Na tym etapie przeprowadza się klasyfikację siedlisk pod kątem przydatności dla danej 
grupy ekologicznej z uwzględnieniem rzeźby, geologii podłoża oraz litologii osadów dennych.  

Etapy klasyfikacji 

Skala mikro: wyznaczenie zasięgu form korytowych (kartowanie hydromorfologiczne, 
interpretacja zdjęć lotniczych).  

Skala mezo: typologia mająca na celu wydzielenie jednostek przestrzennych o charakterze 
potencjalnych siedlisk. 

Skala makro: wyznaczenie mapy zasięgu potencjalnej użyteczności siedlisk w oparciu o metodę 
bonitacji punktowej. 

Ocena potencjalnej użyteczności siedlisk pozwoli wskazać na poziomie JCWP optymalne 
warunki abiotyczne konieczne dla rozrodu, rozwoju i bytowania poszczególnych grup 
ekologicznych. 
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7.2.6.2 Metody oceny  

W zależności od skali opracowania wyznaczenie zasięgu form morfologicznych może być 
prowadzone w oparciu o: 

• kartowanie terenowe oparte na bezpośrednich pomiarach geodezyjnych np. strefy 
koryta w profilach poprzecznych, pomiarach batymetrycznych dające obraz 
przestrzennego zróżnicowania form morfologicznych na wybranym odcinku rzeki, 
doliny (Kasperek, Parzonka, Bartnik, Strużyński 2007); 

Rysunek 11. Przykład wyznaczania form w korycie Odry; 1- stare koryto, 2- nowe 
koryto, 3 podcięcia brzegowe 4- obrukowane dno 5 naturalny próg (za Kasperek, 
Parzonka, Bartnik, Strużyński 2007) 
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Rysunek 12. Przykład kartowania hyromorfologicznego dla fragmentu doliny Nysy 
Kłodzkiej (Horska-Schwarz, Latocha 2009) 

 
 

• interpretację zdjęć lotniczych, z możliwością określenia zasięgu, wielkości, 
kształtu, wysokości form morfologicznych; 

• metody GIS, NMT. 

Końcowym efektem tego etapu opracowania winien być graficzny obraz zróżnicowania 
morfologii koryta/doliny/zlewni. 

Do oceny dynamiki procesów stokowych, korytowych oraz rozwoju form w czasie i zmian 
warunków hydromorfologicznych np. w wyniku antropopresji konieczna będzie analiza 
porównawcza danych pochodzących z kilku okresów badawczych: zdjęć lotniczych, map ect. 
Duże możliwości daje interpretacja zdjęć lotniczych, jednak warunkiem koniecznym jest ocena 
prowadzona przy stanie niższym niż średni. Na poziomie koryta rzecznego ocena daje 
możliwość wskazania zarówno głównego procesu korytowego, określenia typu koryta, oceny 
zmian w reżimie hydrologicznym, rozkładu prądów rzecznych, jak również wyznaczenia form 
korytowych w danej chwili i przeszłości (Babiński 1982).  
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Rysunek 13. Szkic fotointerpretacyjny fragmentu dna koryta Wisły i rozkładu pr ądów 
rzecznych wykonany na podstawie zdjęć lotniczych (Babiński 1982) 

 

Objaśnienia: 

1– wyspy/kępy; 2 – wynurzone łachy, 3- fragmenty łach pod wodą 4- kierunki przepływu wody, 
5- układ łach skośnych i przebiegu nurtu podczas trwania wysokich stanów wody w 1959 roku, 
6- układ łach skośnych i przebiegu nurtu podczas trwania wysokich stanów wody w 1972 roku, 
7 – ostrogi, 8 – erozja  

 

Kolejnym krokiem jest typologia jednostek przestrzennych i opracowanie baz danych, które są 
podstawą oceny przydatności siedlisk dla danej grupy ekologicznej, dając możliwość 
opracowania map: 

• przestrzennego zróżnicowania siedlisk; 

• potencjalnej użyteczności siedlisk. 

 

Zlewnia 

Na potrzeby modelowania przepływów środowiskowych w skali zlewni niezbędne jest 
wyznaczenie jednostek przestrzennych w oparciu o przewodnie komponenty środowiska: 

• rzeźbę; 

• budowę geologiczną i litologii utworów powierzchniowych; 

• hydrografię, w tym lokalizację źródeł, terenów bagiennych, torfowiskowych; 
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• pokrywę glebową. 

Jednostki przestrzenne stanowią idealne pola podstawowe do dalszych ocen i modelowania. Ich 
granice wyznaczone są w oparciu o naturalne zasięgi form terenu i geologię osadów, co istotnie 
wpływa na dokładność wskazania rzeczywistych zasięgów procesów środowiskowych. 
Podstawą oceny procesów będą więc: stoki o zróżnicowanej wysokości nad poziomem morza 
i budowie geologicznej, doliny rzeczne z uwzględnieniem kształtu oraz typy koryta: górskie, 
wyżynne, nizinne, V- kształtne, U-kształtne, płaskodenne, meandrujące ect. 

 

Dolina rzeczna 

Na poziomie doliny rzecznej należy wydzielić jednorodne pod względem rzeźby i litologii 
jednostki przestrzenne, w obrębie których procesy hydromorfologiczne cechować się będą 
podobną dynamiką i przebiegiem, będą to np.:  

• zbocza doliny; 

• terasy nadzalewowe zbudowane z piasków i żwirów fluwioglacjalnych; 

• wydmy zbudowane z piasków eolicznych; 

• terasy zalewowe wyższe zbudowane z piasków i żwirów rzecznych; 

• terasy zalewowe niższe zbudowane z piasków i żwirów rzecznych pokryte 
namułem; 

• dno doliny zbudowane z namułów; 

• dno doliny zatorfione; 

• starorzecza wypełnione torfami; 

• oczka wodne; 

• rynny powodziowe, kanały przelewowe; 

• wały brzegowe; 

• wały meandrowe.  
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Rysunek 14. Przykład zróżnicowania jednostek przestrzennych na poziomie doliny 
rzecznej (Horska-Schwarz, 2006) 

 

JCWP 

Typologia jednostek przestrzennych w obrębie JCWP wymaga rozpoznania warunków 
morfologicznych i geologicznych w strefie doliny rzecznej oraz wskazania zmienności form 
fluwialnych na poziomie koryta rzeki. Istotna będzie geneza formy i litologia osadów dennych.  

W zależności od charakteru doliny, typu koryta, jego krętości i litologii osadów dennych 
powstają charakterystyczne struktury korytowe i przykorytowe, które stanowią podstawę 
klasyfikacji siedlisk rzecznych pod kątem przydatności dla danej grupy ekologicznej.  

Na podstawie kartowania terenowego, zdjęć lotniczych, ortofotomapy itp. należy wyznaczyć 
formy korytowe i przykorytowe stanowiące jednocześnie siedliska rzeczne jednorodne pod 
względem strukturalno-funkcjonalnym np.:  

• odsypy korytowe kamieniste; 

• odsypy korytowe żwirowe; 

• odsypy korytowe piaszczyste; 

• odsypy sródkorytowe k/ż/p utrwalone roślinnością; 

• namuliska; 

• bystrza; 

• plosa; 

• przemiały; 
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• krewasy; 

• kotły eworsyjne; 

• progi skalne; 

• podcięcia erodujące brzegu. 

W kolejnym etapie typologia form korytowych umożliwia wydzielenie odcinków koryt o 
danym typie i dominującej strukturze dna: skalnych, kamienistych, żwirowych, piaszczystych 
czy gliniastych.  

Rysunek 15. Typy koryt rzecznych: prostoliniowe, meandruj ące, anastomozujące 
(warkoczowate), meandrujące 

 

Poniżej omówiono charakterystyczne sekwencje form korytowych dla wybranych typów koryt: 

1) Koryto skalne erozyjne, cechuje się przewagą procesów erozji, akumulacja zachodzi na 
niewielką skalę. Typowe formy w korycie: 

• progi na wychodniach skał odpornych; 

• szypoty na wychodniach skał osadowych; 
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• katarakty na wychodniach skał krystalicznych; 

• misy, rynny, kotły eworsyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16. Schemat dna skalnego: progi i kotły eworsyjne w korycie skalnym 

Rysunek 17. Struktura dna koryta zdominowanego rumowiskiem wleczonym: 
otoczaki, kamienie a) odsypy kamieniste b) kaskada progów 
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2) Koryto lekko kręte z tendencją do meandrowania posiada dno zróżnicowane 
morfologicznie (ploso-bystrze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

  

łacha/ławica ploso przemiał/bystrze odsypisko 

Rysunek 18. Struktura dna koryta zdominowanego rumowiskiem wleczonym: żwir  

Rysunek 19. Schemat struktury dna dla odcinka lekko kr ętego 

Rysunek 20. Schemat struktury dna dla odcinka zdominowanego rumowiskiem 
wleczonym: a) żwir b) piasek 
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3) Koryto meandrujące 

Rysunek 21. Struktury dna dla koryta meandrującego 

 

 

Rysunek 22. Klasyfikacja odsypisk korytowych (za Church 1992 zmienione) 

 

 

Objaśnienia: 

a) brzegowe, b) meandrowe, c)przyujściowe, d) śródkorytowe, e) wyspy/ostrogi,  f) ukośne, g) ławice piaszczyste, 
h) warkoczowate  
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Rysunek 23. Rodzaj form dennych w zależności od prędkości przepływu – dno 
piaszczyste (za Shen 1971) 

 

Warunki referencyjne powinny określać zmienność morfologii, litologii podłoża na poziomie 
zlewni, JCWP oraz koryta z uwzględnieniem przepływów optymalnych dla rozwoju 
oczekiwanego zespołu organizmów w przypadku ekosystemów rzecznych. W celu określenia 
potencjalnej użyteczności siedlisk rzecznych ważna będzie również ocena zmienności 
przepływów w skali roku i zasięgu zalewu.  

W wyniku procedury typologii na poziomie zlewni należy wyznaczyć typy 
hydromorfologiczne rzek (I-IX). Dla wszystkich JCWP wydzielone będą odpowiadające 
poszczególnym typom ichtiologicznym odcinki o dominującej strukturze dna: podtypy 
hydromorfologiczne: A) dno skalne; B) dno kamieniste C) dno żwirowe D) dno piaszczyste E) 
dno gliniaste. 

I.  Potok górski sudecki: 

A) dno skalne 

B) dno kamieniste 

C) dno żwirowe 

II.  Potok górski tatrzański 

A) dno skalne 

B) dno kamieniste 

C) dno żwirowe 

III.  Potok wyżynny 

B)  dno kamieniste 

C)  dno żwirowe 
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D)  dno piaszczyste 

E)  dno gliniaste 

IV.  Mała i średnia rzeka wyżynna 

B) dno kamieniste 

C)  dno żwirowe 

D)  dno piaszczyste 

E)  dno gliniaste 

V. Potok nizinny 

B) dno kamieniste 

C)  dno żwirowe 

D)  dno piaszczyste 

E)  dno gliniaste 

VI.  Mała i średnia rzeka nizinna 

C) dno żwirowe 

D) dno piaszczyste 

E) dno gliniaste 

VII.  Wielka rzeka nizinna 

C)dno żwirowe 

D)  dno piaszczyste 

E)  dno gliniaste 

VIII.  Mała i średnia rzeka pojezierzy 

C)dno żwirowe 

D) dno piaszczyste 

E) dno gliniaste 

IX.  Mała i średnia rzeka pobrzeży 

C)dno żwirowe 

D)dno piaszczyste 

E) dno gliniaste 
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8 Wybrane metodyki szacowania przepływów oraz 
zagadnienia dedykowane do przeanalizowania w 
ramach Etapu Pilotażowego (Etap II). 

 
I.  W ramach Etapu I dokonano agregacji: 

 

• typów abiotycznych rzek (zob. roz 6.2.3);  

• gatunków ryb wyznaczonych jako grupa parasolowa (zob.roz 6.2.1);  

• siedlisk przyrodniczych zależnych od wód (zob. roz 6.1.4).  

w celu zawężenia spektrum wskaźników hydroekologicznych charakteryzujących się 
zasadniczo: 

• zróżnicowanym charakterem w rozumieniu hydrologicznym; 

• zróżnicowaną mierzalnością; 

• zróżnicowanym charakterem czasowym (aspekt sezonowy; aspekt czasu trwania). 

Zagregowane wskaźniki hydroekologiczne (wskaźniki zachowania w należytym stanie ochrony 
siedlisk – zob. roz. 6.2.5) mają stanowić podstawę do kalibracji metodyk wyznaczania limitów 
stresowych siedlisk w warunkach polskich.  
 

II.  Do etapu pilotażowanego dedykowano kalibrację dwóch kategorii metodyk:  
 

• metodykę hydrologiczną (analizy kameralne) (zob. 1.1.1) - dla naturalnych części 
wód; 

• metodykę siedliskową (zob. roz 1.1.3) – dla zmienionych, silnie zmienionych 
i sztucznych części wód. 

Pojęcia naturalnej i silnie zmienionej części wód zostały zastosowane w rozumieniu 
nomenklatury RDW. Pojęcie „zmienionej części wód” zostało przyjęte na potrzeby niniejszego 
projektu z uwagi na konieczność wyróżnienia grupy pośredniej tj. grupy cieków dotkniętych 
zmianami morfologicznymi nie kwalifikującymi się jednak do kategorii „silnie zmienionych” 
w rozumieniu kryteriów RDW. Cel środowiskowy dla grupy zmienionych części wód będzie 
analogiczny jak dla naturalnych (osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu ekologicznego – na 
temat celów RDW zob. roz. 3.4) nie mniej jednak na potrzeby określenia wartości przepływów 
niezbędna będzie ocena użyteczności reprezentatywnych siedlisk. Stosowanie metodyk 
siedliskowych w późniejszej praktyce kształtowania warunków korzystania z wód wymagało 
będzie kartowania siedlisk. 

Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk pochodzą z danych o różnej rozdzielczości 
i precyzji zależnej od wielkości przepływów oraz powiązań funkcyjnych. Dlatego też należy 
zacząć od ustalenia celów ekologicznych dla badanej rzeki. Takie cele to mogą być np. 
utrzymanie lasów łęgowych czy naturalnych zespołów ryb. Ponieważ organizmy te użytkują 
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środowisko w różnych skalach przestrzennych i czasowych wskaźniki muszą być odpowiednio 
dostosowane.  

Opisane powyżej wskaźniki bazujące na modelu siedliskowym dadzą najlepsze wyniki dla 
przepływów niskich letnich, które są najbardziej wrażliwe na pobór wody. Przy wyższych 
przepływach należy wziąć pod uwagę ograniczenia modeli siedlisk w opisie wszystkich 
elementów systemu rzecznego (np. siedlisk powodziowych, czy zimowisk) i stworzyć dla tych 
warunków metodykę opierającą się na wskaźnikach mniej precyzyjnych. Wskaźniki te powinny 
się opierać na analizach funkcjonalnych w stylu metody Building Block. Przykładowo będą to 
minimalne ilości przepływu koniecznego do nawodnienia lasów łęgowych w odpowiednich 
okresach czy stworzenia tarlisk dla ryb fitofilnych. Jest to o tyle uzasadnione, że w przypadku 
powodzi większa absolutna ilość przepływu charakteryzuje się mniejszą zmiennością 
przestrzenną. 

Wskaźniki ekologiczne są także zależne od pory roku, a co za tym idzie innych powiązań 
funkcyjnych procesów biologicznych odbywających się w tym czasie. Np. inne będą 
wymagania przepływów w okresie tarła ryb, a inne w okresach wylęgu i rozwoju. Parasiewicz 
zaproponował w 2008 podział roku na tzw. bioperiody, które charakteryzują się specyficznymi 
procesami ekologicznymi (np. zimowanie) jak i specyficzną wartością przepływów. W 
zależności od warunków klimatycznych takich periodów może być od dwóch do ośmiu. Dla 
większości rzek Polski będzie to pomiędzy czterema (pory roku), a sześcioma. 

Jako najbardziej obiecującą metodę kameralną - hydrologiczną wskazano metodę HEFR, 
ponieważ zawiera ona elementy rekomendowane przez metody holistyczne takie jak ELOHA i 
jest ich ilościową syntezą. Rezultatem będą sezonowe wartości przepływów egzystencjalnych, 
podstawowych, pulsów przepływów wysokich i pozakorytowych, razem z podaniem ich 
częstotliwości i czasów trwania. Największym ograniczeniem metod kameralnych jest 
ustalenie wartości granicznych proponowanych przepływów, tak aby odzwierciedlały one 
zmienność warunków siedliskowych. Aby lepiej te wartości określić proponujemy aby w 
ramach projektu pilotażowego dokonać ich kalibracji przy pomocy modelu siedliskowego. W 
tym celu najlepiej będzie użyć modelu MesoHABSIM, ze względu na to, że jest on najbardziej 
efektywny w zastosowaniu do określenia wymagań siedliskowych zespołów ryb.  
Model siedliskowy MesoHABSIM pozwoli także na stworzenie metodyki dla JCWP 
niekontrolowanych, zmienionych, silnie zmienionych i sztucznych przy pomocy symulacji 
komputerowej. Ponieważ model ten bazuje na środowisku GIS, pozwala on na w stosunkowo 
łatwą symulację zmian morfologicznych. Podobnie, można będzie wprowadzić do modelu 
symulowane hydrogramy aby ocenić jego wrażliwość na niedokładności spowodowane 
modelowaniem przepływów. 
Modele powstaną dla odcinków reprezentatywnych wybranych przy pomocy technologii 
opisanej w rozdziale 7.2.6. 

 

III.  Wskazane metodyki powinny zostać skalibrowanego zgodnie z następującymi 
założeniami: 
 

• wybór zlewni pilotażowych powinien zostać dokonany w grupie zlewni 
kontrolowanych (kalibracja metody w zlewni kontrolowanej da większe 
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prawdopodobieństwo opracowania metody dla zlewni niekontrolowanych o jak 
najmniejszym stopniu ryzyka błędu); wybór powinien zostać dokonany w 
uzgodnieniu z właściwymi miejscowo RZGW mając na uwadze wielkość zlewni 
oraz dostępność danych; 

• w ramach zlewni pilotażowej zostaną jako reprezentatywne wskazane naturalne 
części wód (w wyniku kalibracji metody względem naturalnej części wód 
skalibrowana zostanie kameralnie metodyka siedliskowa dla zmienionych i silnie 
zmienionych części wód); 

• dane wodowskazowe powinny być przenoszone na odcinek reprezentatywny na 
podstawie transformacji zlewni (przepływ jednostkowy); 

• krzywa stresu dla siedliska jest krzywą dla JCWP (ponieważ używamy przepływu 
jednostkowego);  

• kalibracja do warunków polskich metody hydrologicznej powinna nastąpić w 
drodze terenowych analiz siedliskowych;  

• odrębny reżim przepływów środowiskowych odnoszony jest do siedlisk i gatunków 
korytowych (przepływy egzystencjalne – minimalne) oraz dla siedlisk i gatunków 
na terenach zalewowych (przepływy większe od średniego); 

• hydrogramy przeniesione na reprezentatywną naturalną JCWP zlokalizowaną 
poniżej JCWP dotkniętych presjami hydrologicznymi uwzględniają z założenia 
wskazane presje;  

• kwestia dostępności danych jest silnie powiązana z analizami dotyczącymi wyboru 
metody szacowania przepływów środowiskowych i zagadnienie dostępności 
danych będzie miało wpływ na ostateczny wybór metody i będzie szczegółowo 
analizowane w trakcie Etapu II; 

• w przypadku JCWP objętych derogacją z art. 4.7. RDW proces szacowania 
przepływu powinien uwzględniać przyczynę, z uwagi na którą ustanowiona została 
derogacja (inny reżim dotyczył będzie JCWP, dla których derogacja została 
ustanowiona z uwagi na przedsięwzięcie wpływające na wartość przepływu 
realizujące nadrzędny interes społeczno gospodarczy); 

• w przypadku sztucznych części wód należy ocenić zasadność analogicznego 
zastosowania metody siedliskowej jak w stosunku do silnie zmienionych części 
wód; 

 
IV.  W wyniku etapu pilotażowego Zamawiający otrzyma m.in.: 

• docelową metodykę wyboru reprezentatywnych JCWP na potrzeby określania 
wartości przepływów środowiskowych; 

• propozycję metodyki generalizacji wartości przepływów na poziom zlewni; 

• skalibrowaną metodykę hydrologiczną dla naturalnych części wód oraz metodykę 
siedliskową dla zmienionych i silnie zmienionych części wód; 
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• wzory opracowywania hydrogramów limitów stresowych w skali miesięcznej (dla 
zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych);  

• metodykę powiązania hydrogramów limitów stresowych z: a) procesem 
opracowywania bilansów wodnogospodarczych na potrzeby warunków korzystania 
z wód zlewni (zob. roz 7.1.5); b) procedurami administracyjnymi zmierzającymi do 
wydania zgody na podjęcie zamierzeń mogących oddziaływać na przepływy 
środowiskowe; Wykonawca decydując o szczegółowości poszczególnych 
elementów w ramach Etapu I skupił się szczególnie na elementach warunkujących 
zgodność opracowania z wytycznymi europejskimi. Dlatego też kwestie społeczno 
– ekonomiczne osadzone w kontekście warunków korzystania z wód będą 
analizowane i rozwijane w trakcie Etapu II do poziomu szczegółowości zasadnego 
z punktu widzenia celów Zamówienia. 

• propozycje prawnych instrumentów wymuszania zachowań użytkowników wód 
podejmowanych w celu ograniczenia liczby dni krytycznych lub zapewnienia 
koniecznych wezbrań;  

• założenia do prototypowego w Polsce systemu operacyjnego zarządzania i 
monitoringu przepływów rzecznych (instrument dedykowany Zarządom 
Gospodarki Wodnej). 
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1 Introduction 

This report describes the work performed on Phase I of the project “Determination of method 
for estimating environmental flows in Poland”. The purpose of this phase was to define and 
describe the concept of "environmental flows" (eflows) and to identify the most adequate 
methods for eflows estimation in Poland. These considerations took into account the specifics 
of environmental conditions, the availability and reliability of the data as well as the 
requirements of the Water Framework Directive and the European Commission regarding 
eflows. On the basis of the conclusions, this study will be followed by a test pilot investigation, 
during which the assumptions will be tested and the details of the final method for eflows 
estimation will be specified. 

The work performed in this Phase I can be  divided into the following sections: 

• A review of national and international methods of estimating environmental flows, 

• Characterization of natural and anthropogenic factors influencing the flow regime, 

• Presentation of issues to be investigated during  the Pilot Project (Phase II), including a 
description of methodologies for estimating eflows proposed for the verification and 
calibration of these methodologies in Polish conditions. 

2 Analysis of existing studies and methodologies 
(domestic and foreign) for estimating 
environmental flows. 

This chapter examines the available domestic and foreign methods to identify eflows that may 
be useful to develop a method suitable for use in Poland. In addition, a review of methods 
allowed proposing the definition of "environmental flow assessment process" to be consistent 
with EU and national environmental law. 

In recent years the dynamic development of ecohydraulics has resulted in the creation of over 
200 methods for eflows estimation (Acreman and Dunbar, 2004). The most advanced and 
representative  of these tools were selected for applicability analysis that took into account 
following aspects: 

1) Quality of the assessment of the impact of flows on aquatic and riparian organisms. 

2) The possibility of effective application of results to a catchment scale. 

3) The potential for use of the instrument in administrative proceedings for the development of 
water use conditions in a basin, the EIA reports, permits and derogations from the generic 
watershed level eflow values. 

The identified methods were divided into four categories (according to Acreman and Dunbar 
2004; Piniewski et al. 2011): 

(1) Hydrological "Look-up tables". This most common methods are rules of thumb based 
on simple hydrologic indicators listed in the tables. These types of rules are developed 
largely based on expert assessment of river engineers. The assumption is that 
hydrological conditions reflect of environmental needs. The determination of 
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environmental flows is based on their frequency, which is represented by hydrologic 
indicators.  

(2) "Desktop analysis". Such methods are primarily based on the analysis of existing data, 
mainly hydrological. Instead of focusing on specific species or biological units, these 
methods assume that a big portion of the riverine ecosystems is adapted to the specific 
components of river flow. Hence, it is concluded that all the elements of the 
hydrological regime are necessary to keep the ecosystem in good condition.  

(3) Holistic models. This type of method builds upon understanding of the functional links 
between hydrology and aquatic organisms in river system.  

(4) Habitat models. These methods take into account that not only the flow is responsible 
for creation of habitat for a variety of species, but rather the interaction with the 
geometry of the flow channel and vegetation. It identifies the correct depth and velocity 
needed for the thriving of the species in different age groups.  

 Group 1. Look-up tables  

Within the Group 1 analyzed 21 methods divided into two categories: 

A. Constant flow method - take the same value of the environmental (or untouchable) flow 

B. Methods of variable flows -  seasonally variable environmental (or untouchable) flow 

The methods included in this group assume that hydrological conditions reflect the biological 
needs. Basis for determining the constant flows is their frequency of occurrence reflected by 
hydrological indicators  (annual averages (MAF) or mean low flow (MLF) and the select values 
of flow duration curves.) 

The flow values obtained in such way are highly diverse. For example, those obtained on the 
basis of MLF vary from 20% (the method used in Rhineland-Palatinate and Hessen, Germany) 
to 100% (Steinbach method applied in Upper Austria) MLF.  

In the context of the application of the elements of these methods in the planned development 
of Polish eflows the most Interesting are the Kostrzewa method (fisheries and fishing criterion) 
and “Małopolska” method, which  define the seasonal minimum flow as a function of annual 
low and medium flows. 

Group 2. Desktop methods  

We distinguish here methods analyzing existing data from hydrological, ecological and 
integrated angle. In our perspective the most noteworthy methods are HEFR (Hydrology Based 
Environmental Flow Regime) and HFSR (Habitat Flow Stressor Response).  

HEFR method is prescribed as support to a more detailed study of eflows in the absence of data 
and funding (TCEQ 2010). It is based on analysis of flow time series with help of Indices of 
Hydrological Alteration (IHA) approach. Following the recommendations of holistic methods 
it distinguishes four components of the hydrological cycle: subsistence flow, base flow, high 
flow pulses and overbank flows. Subsistence flows offer conditions for the survival of the fish 
and the base flow - typical conditions necessary to maintain a healthy ecosystem. High flow 
pulses are temporally high flow events to ensure ecological connectivity. Overbank flows 
provide access to floodplain habitats. For each category a range of flows and their ecosystem 
role is defined. On the basis of the results of this method economic scenarios, which are 
compared with the duration of the curves, are created. 
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HFSR method belongs to a group of holistic methods used in South Africa, however, Hughes 
et al. (2014) modified it to a simplified version that can be included into the group of desktop 
methods. This method includes the three components: hydrological, hydraulic and ecological. 
The input to the hydrological component are monthly flow time series (naturalized and real) 
and the regional characteristics separating  the surface and groundwater flows. The result of 
this component calculation is an index hydrological variability (HVAR), which differs between 
the rivers. The inputs to the hydraulic component are: the catchment area, geomorphological 
zone, flood zone and the longitudinal gradient of the valley. On this  basis a number of 
hydraulic parameters is determined. Habitats are classified into one of the seven types 
distinguished depending on the average flow velocity and the average cross-sectional width. 
Finally the frequency of defined habitat types as a function of flow is determined. 
Unfortunately, no studies have compared the results HFSR method to more accurate methods 
of assessing environmental flows (eg. Habitat models), which is important so far that the 
resolution (and thus quality) of hydraulic and biological data underlying the calculation is very 
low. 

SWMI method, used in the US state of Massachusetts, is based on a statistical analysis of many 
years of fish monitoring data from all over the state territory and multiple expert workshops 
with representatives from a broad range of stakeholders. Its goal is the determination of the 
physical parameters of the catchment area with the highest impact on the occurrence of lotic 
species. It has been documented that the reduction of the average flow in August correlates 
with the loss of lotic fish. On this basis, developed protective class and allowed their levels of 
water intake. Of special interest is sophisticated model of calculating flow time series  on 
ungauged sites that accompanied this method (Safe Yield Estimator).  

Group 3 Holistic methods  

This group includes the following key methods: 

1) Building Block Methodology, 

2) Benchmarking Methodology 

3) Ecological Limits Of Hydrological Alteration (ELOHA). 

Overall all three methodologies and their derivatives are very similar with regard to the fact 
that majority of the input data comes from expert workshops. The Benchmarking Methodology 
seems to be the most useful for the creation of a method to determine the eflows for Poland. Its 
main feature is to define the basic hydrological indicators of ecological relevance and to 
determine the environmental consequences of different levels of these indicators. This is done 
by comparing the indicator from the reference section with a set of sections representing 
different levels of anthropogenic alteration. The  sections are selected to represent the range of 
variation. Environmental impact assessment and their relationship with the flow takes place 
with the help of an expert group. Deviation of the ecological status of the conditions is 
evaluated on a five-point scale. The advantage of this method is that it takes into account the 
geomorphological aspects (Brizga et al 2002). Limitation is the reliance on the expert group 
and qualitative rather than a quantitative assessment of the environmental response. 

Group 4. Habitat simulation  models 

Methods of this group describe the relationship between flora and fauna and the abiotic 
environment and allow for quantitative assessment of changes in the availability of habitats 
and to identify  conditions preferable to aquatic organisms. 

This group has following subgroups: 
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• The meso scale: MesoHABSIM, Norwegian Research Method Habitat, Mesohabitat 
Evaluation Model, MesoCASiMiR. 

• At the micro scale : Physical Habitat Simulation Model PHABSIM, River Signature, 
ESTMHAB, CASiMiR. 

In the group of habitat models the most noteworthy is MesoHABSIM method - Mesohabitat 
Simulation System. This method has been designed with requirements of Water Framework 
Directive in mind and  therefore allows  effective community habitat assessment and simulation  
at the watershed scale. 

It is based on the data with a resolution that reflects the responses of animals to changes in the 
external environment and their effective extrapolation to scale for planning and management. 
This method uses the meso scale, in which he describes the surface of the habitat used by the 
animals over the whole day (ie. mesohabitats). Mesohabitats are determined by the hydro-
morphological units (Hydromorphological units - HMUs), such as pools or rapids and their 
geomorphology and hydraulics. The  habitats are mapped at different flow conditions in 
selected, representative sites. The visual habitat assessment is supported by hydraulic 
measurements to eliminate subjectivity of estimates of hydro-morphological units. Assessment 
of the number of fish at randomly selected units - conducted using electrofishing  or underwater 
observations and kick-sampling for  invertebrates - are accompanied  by hydromorpholgical 
characterization of the HMUs. The collected data is used to develop mathematical habitat 
suitability criteria used to evaluate suitability of units not sampled for fish or invertebrates. An 
important element of the method is the high quality of the biological model which applies 
advanced statistics or data taken from world literature. MesoHABSIM is adapted to simulate 
habitats for  the whole aquatic community and includes sophisticated time series analysis that 
takes into account frequency and continuous duration of  habitat deficit events. The model is 
based on GIS, therefore characterized by a high degree of flexibility of the simulation of 
morphological changes, allowing to calculate reference conditions and potential measures that 
offer compensation for water shortages in the river. The final element of the methodology are 
the indexes and tools for the utilization of the results in operational activities, as well as 
comparison of planning scenarios. 

The analysis of the methods was carried out in terms of meeting the requirements necessary to 
create a practical system of environmental flow assessment in the context of the Water 
Framework Directive. The results are summarized in the table below. 
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Look-up tables 

Constant flow  1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 15 

Variable flow 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 17 

Desktop 

IHA 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 16 

HEFR 1 2 3 3 2 3 3 4 3 3 27 

Metoda globalna Smakhtina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

WPM 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 14 

r-2 cross 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 17 

LIFE 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 16 

SWMI 3 3 1 2 1 2 5 4 3 3 27 

HFSR – wersja uproszczona 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 23 

Holistic 

ELOHA 5 3 3 4 3 3 1 4 3 1 30 

Building Block Methodology 5 3 3 4 3 3 1 4 3 1 30 

Benchmarking Methodology 5 3 3 4 3 4 3 4 3 2 34 

Habitat models 

MesoHABSIM 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

CASIMIR 1 4 3 3 3 3 3 2 5 5 32 

River Signature 1 4 3 3 3 3 3 3 5 5 33 

MEM 1 4 3 3 4 3 3 3 5 5 34 

PHABSIM 1 3 3 3 3 3 3 2 5 5 31 

Norwegian Habitat Model 1 4 3 3 4 3 3 3 5 5 34 

RHYHABSIM 1 3 3 3 3 3 3 2 5 5 31 

ESTIMHAB 1 3 4 3 3 3 3 5 5 5 35 

 

Cross-sectional analysis 

Hydrologic lookup-table methods have the weakest ecological foundation and are designed 
rather to ensuring the survival of organisms than to maintain healthy populations. Some assume 
that leaving only 10% of the flow in the river will provide such survival. Methods such as 
multi-criterial method of Kostrzewa and Małopolska stand out taking into account the seasonal 
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variability of ecological needs. These methods are inexpensive and easy to apply in 
administrative proceedings. Still a solid evidence that the selected size of flows resulting in the 
protection of the population is lacking. 

Hydrological and hydraulic desktop analysis methods show similar disadvantage. Their main 
assumption is that to river morphology modification has no effect on the quality of habitat in 
river. Therefore, their use is limited to the reference and morphologically unaltered streams. 
Existing ecological methods are limited to only two components of the ecosystem: 
macroinvertebrates and fish. SWMI method includes probably the best system to estimate 
flows in ungauged streams. The HEFR method implements and combines main elements of 
holistic methods such as ELOHA and IHA analysis, thus offering quantitative flow criteria. 
Similarly HFSR simplified method, which is the only one that takes into account the 
morphological elements of the river. However, the resolution of biological and morphological 
data is low and prone to manipulation. 

The biggest advantage of holistic methods is that they address the needs of diverse elements of 
riverine ecosystems. However, this is at the expense of the quality of the input data and ease of 
use. However, they form a very good system framework, which can be supplemented with data 
from more detailed analysis. 

Selection of methods to be tested during the pilot project phase. 

As is clear from above the most qualitatively promising methods are habitat simulations and 
holistic methods. Both groups require effort for data collection, either empirical or expert 
opinions. The highest score among the habitat simulation method has been given to 
MesoHABSIM model, and to Benchmarking Methodology among holistic methods. From the 
desktop methods (i.e., requiring little effort) the most useful are elements of SWMI and HEFR 
methods. HEFR method has the advantage that it contains components compatible with the 
MesoHABSIM and ELOHA method, and SWMI offers a good system for assessment of flows 
on ungauged sites. From lookup-tables the methods most useful to use in this context seems to 
be the Małopolska method, but for the sake of the reference Kostrzewa method (fisheries and 
fishing criterion) should also be tested in the pilot project. 

3 Define the issues of "environmental flow" 

Within this project the of the process of estimating environmental flows has been defined as a 
process comprising: 

• determination of environmental indicators for the environmental objectives of habitats and 
water-dependent species; 

• specify the method for determination of eflows indicators; 

• in the context of anthropogenic pressure determination of eflow values guaranteeing 
achieving the environmental objectives (with deviation is possible only where the 
conditions for the derogation provided for in the legislation to protect the environment are 
fulfilled), including in particular  

• art. 4.7. Water Framework Directive; 

• art. 6.4 of the Habitats Directive; 

• other EU and national environmental protection legislation (species protection laws / 
regulations relating to the national nature conservation areas).  
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From a legal perspective, the key issue in relation to the application of this definition is to 
develop a methodology that takes into account the value of eflows ensuring the implementation 
of environmental objectives in proceedings of: 

• defining terms of use of water in a region and watershed; 

• environmental impact assessments; 

• licensing and permitting of water facilities and special use of water; 

• the decision approving the water management plans. 

What is important for the efficiency of the proposed definition is that all of the above-
mentioned procedures implement Article. 4.7. WFD and art. 6.4. Habitats Directive (taking 
into account the level of knowledge about the pressures and the environment). As a result, 
during the relevant proceedings will be analyzed following circumstances: 

• Whether in relation to the pressures threatening the environmental objective, there is no 
alternative action? 

• Is the permitting of the proposed environmental impact justified by the overriding socio-
economic interests? 

• Are in the case that both of above conditions all measures to minimize and compensate for 
the environmental impact undertaken? 

4 Characteristics of the elements influencing the 
hydrological regime and their impacts on aquatic 
ecosystems and groundwater dependent from 
occurring in Poland 

This chapter describes the natural and anthropological factors influencing the hydrological 
regime. Describes the development of river valleys from the time of 6800 BC to the time when 
the shape of the river valleys began to depend on human activity. It discusses natural factors 
such as climatic conditions, hydrological, morphological and geological conditions. The role 
of hydrodynamic balance as a foundation for the maintenance of watershed retention function 
has been presented. The analysis takes into account both the undisturbed, as well as impaired 
conditions. The process of converting a typical natural river bed towards the flat, featureless 
valley  bottom and associated phenomena leading to the degradation and loss of typical habitat 
has been described. 

Discussing anthropological factors affecting hydrological regime, we drew attention to the 
exploitation of rivers alluvium; training works in rivers, canals and ditches; weirs backing up 
river water; construction of reservoirs and dry polders, limiting naturally periodically flooded 
areas; the introduction of sewage into the water or water facilities as well as polluting  water 
or soil; surface and  ground water intakes; discharge of mining residue; as well as the operation 
of irrigation systems. Assessment of the significance and description of the nature of the impact 
of these items and the effects of hydro-morphological and habitat changes is included in tabular 
form. 

This chapter also discusses the typology of surface waters and surface water body. The 
typology is a system of classification of surface water bodies into a groups with similar 
characteristics. The information described in the previous chapters are examples of data that 
were taken into account and used for identification and determination of types and surface 
water bodies (JCWP). 
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5 Analysis of the requirements of the Water 
Framework Directive and the Common 
Implementation Strategy with regard to purpose 
and place of use of environmental flows 

Analysis of the Water Framework Directive and the European Commission's draft guidelines 
enables to highlight the following thematic areas related to the process of assessing the 
environmental flows: 

1. Characteristics of the relationship of the hydrological regime with  quantitative and 
ecological status  and links with flow and  environmental quality monitoring system; 

2. Characteristics of hydrological pressures; 

3. Determination of environmental indicators; 

4. Identification of eflow determination methodology in the context of environmental 
standards; 

5. Public and stakeholders participation in the process of estimating eflows; 

6. Monitoring the effectiveness of eflows. 

Ad. 1.  

a) Characteristics of the relationship of the hydrological regime with  quantitative 
and ecological status ; 

As part of the analysis following  relationships are characterized: 

• hydrological regime with quantitative and ecological status 

• rivers (transitional  and coastal waters) 

• appropriate  conservation status of habitats and species within the protected areas 

b)  determining links with flow and  environmental quality monitoring system 

• Diagnostic monitoring of the biological status 

• flow monitoring 

• monitoring of riparian habitats and species  

Ad. 2. Characteristics of hydrological pressure 

Description of hydrological pressures has been offered in Chapter 4. Parameterization of 
hydrological impacts with respect to biological and hydromorphological elements of ecological  
status has been developed within the project “Retrospective assessment of ecological status of 
water bodies for the purpose of the individual analysis of the compatibility with the Water 
Framework Directive of EU-funded projects, Warsaw 2014. 
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Ad. 3. Determination of environmental indicators 

The threshold criteria for umbrella organisms have been identified. 

Ad 4.  Identification of eflow determination methodology in the context of 
environmental standards; 

Two core categories of methodologies been identified for implementation in the pilot project 
phase: 

• hydrological methodology (desktop) – for a natural water bodies; 

• habitat simulation models – for morphologically altered, heavily modified and artificial 
water bodies. 

Ad. 5. Public participation and stakeholders 

Implementation of Article 4.7 of the WFD and Article 6.4 of Habitats Directive in the process 
of determining eflows requires the use of the methods of considering legal interests in the 
context of: 

• restrictions on the ability of water use (restrictions on consumption, energy); 

• restrictions on the property use (eg. due to the need for periodic flooding); 

• the impact of the necessary eflow on the effectiveness of flood protection (related to flood 
risk maps developed under ISOK and updated from within the Flood Risk Management 
Plans); 

• monetary evaluation of ecosystem services (related to the development commissioned by 
the Ministry of the Environment: Expertize on  mapping and assessment of ecosystems 
and their services in Poland, 2014-2015). 

Ad. 6. Monitoring 

The pilot project phase will develop recommendations for the monitoring of water bodies 
affected by hydrological pressures, including: 

• selection of monitoring areas; 

• identify key hydrological indicators; 

• monitoring frequency; 

• technical support; 

• determination of the effectiveness of the eflows monitoring system. 

6 The social, economic and environmental 
importance of eflows. 

The WFD requires public participation in water management and introduces the need to 
conduct an economic analysis of water use. Impacts associated with the management of water 
resources can be far-reaching changes leading to degradation of the physical, chemical and 
biological characteristics of aquatic ecosystems, and thus deterioration of running-waters. 
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Sustainable use of water is, therefore, to maintain the eflows while securing environmental and 
socio-economic needs. 

In the context of economic analysis it should include: estimates of the volumes, prices and costs 
associated with water services; evaluation of investments related to water management, 
including development forecasts for these investments. 

Conditions and limitations of water use resulting from administrative decisions and planning 
documents include areas: 

• surface and groundwater intakes; 

• conservation of inland water reservoirs; 

• municipal water supplies; 

• water bodies intended for recreational purposes; 

• water bodies susceptible to nitrogen contamination from agricultural sources; 

• water bodies sensitive to eutrophication; 

• protection of habitats or species, established under the Nature Conservation Act. 

Structure and functioning of aquatic ecosystems is largely dependent on the different types of 
flows (low, high flow, flow pulses, etc.), which change on a scale of hours, days, seasons, years 
and longer. Flows have an impact on river ecosystems as a master- variable creating habitats 
where the organisms can feed, grow, reproduce or hide from danger. Typical conditions occur 
during  the so-called base flows allowing for adaptations of organisms to the specific spatial 
and functional characteristics of habitat. Extreme events such as floods and droughts serve as 
ecosystem regulators, which change the population structure by selective elimination of the 
species or developmental stages. The frequency of the different flows is an element 
distinguishing these two groups, i.e. the rare phenomenon form extreme conditions to which 
populations of aquatic organisms are not adapted, and commonly of occurring conditions  
shape the living habitats. 

7 Hydrological and ecological aspects of the selection 
of methods best applicable for eflows estimation in 
Poland 

Hydrological aspects 

The most accurate method to develop hydrological time series  are based on flow  
measurements with properly deployed gauging stations. Collection and processing of data are 
the responsibility of National Hydrological – Meteorological Institute. For correct analysis it 
is crucial to obtain long time series of pooled data. In the last 25 years there has been a 
significant reduction in gauging stations from about 1,700 to about 600, and despite of 
installing new gauging stations many years will elapse before the time series of appropriate 
length will provide a basis for the analysis. The stage and flow data are also collected on dams 
where it is required by the licensing permits. 

Characteristic flows can be classified with regard to many different criteria: water engineering, 
maintenance  of bed morphology, the needs of inland fisheries, etc. We distinguish: the main 
flow (average annual, minimum, typical, flows from the multi-year average), flows of specific 
probability and duration as well as so called conventional flows used in the management of 
water resources such as Qn - flow is (biological). 
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In the case of incomplete or unavailable data, flow hydrological indicators may be calculated 
for the study area on the basis of observations in  other sections of the same river basin or close 
by river with a similar hydrological regime.  

 In recent years  great number of Polish rivers has been morphologically altered. This has strong 
influence on habitat availability. This has to be taken into account while developing eflows for 
such streams and rivers. 

Ecological aspects 

Except for a few cases fishless streams, fish occur in all watercourses and reservoirs. An 
important feature of these animals is their longevity spanning from three years to decades. 
Accordingly, the population structure (species age) entails the records of environmental  
changes of the past. 

The  species composition and condition of the individual populations, reflects the habitat 
conditions deciding for their health. Since fish are very mobile and utilize large portions of 
riverine environment it can be assumed that if their habitat  conditions are appropriate the  
habitats for other members of the ecosystem are warranted. 

Fish inhabiting Polish rivers can be divided into several groups with different habitat 
preferences. The key parameters differentiating habitat suitability for different groups of 
species are the water velocity, water temperature and oxygen conditions and the bottom 
substrate. Accordingly seven habitat guilds, with similar habitat preferences were separated. 
The guilds will be used to define fish communities typical for specific water body type and to 
identify their general habitat requirements. This will allow to  determine corresponding  eflows, 
below which the availability of habitat limits the realization of the full life cycle of fish. So 
established eflows will maintain the populations of common and  less frequently occurring 
species indicative of good ecological status.  

For the purpose of efficiency the planned analysis required to propose aggregation of 25 abiotic 
rivers types identified in Poland. These types were determined based on a number of river 
characteristics such as:  

• Reduction of the maximum flow rate (we distinguished 5 different regions with different 
hydrodynamics e.g. mountainous ,upland). 

• Variation of riverbed structure. 

• Degree of valley development and the nature of the channel processes 

Considering the above  as well as the physio- geographic  classification of Poland,  nine river 
types have been identified with regard to hydrodynamics and river bed character  . 

Each abiotic river type is utilized by specific ecological groups of fish. On this basis, we can 
identify 10 fish biological types of streams and rivers, inhabited by distinguishable fish 
communities. Of these types, only five occur in large amounts in Poland  i.e. encompass  over 
150 water bodies. These are: 

1) Streams and small upland rivers with gravel and stony substrate 

2) sandy upland streams 

3) lowland streams and rivers with  gravel substrate 

4) lowland streams and rivers sand, loess and clay substrate 



 
National Water Management Authority Determination of method for estimation environmental flows in Poland

Phase I – Summary
 
 

 
  |   | November 2014 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

J:\238000\238878-00 KZGW ECOLOGICAL FLOWS\4 INTERNAL\4-04 REPORTS&SPECS\4-04-6 ETAP I\PS-00-R-003-01 PHASE I - SUMMARY.DOCX 

Strona 12
 

 
 

5) Streams and rivers in the area under the influence of peat-forming processes in the 
valley of the great lowland rivers or connecting the lake. 

There is a variety of protected habitats in the floodplains of streams and rivers. They protected 
many species of plants, vertebrates and invertebrates. These habitats are particularly important 
for a breeding bird populations, including a large number of rare or endangered species. 
Therefore birds are considered indicator organisms for these habitats. 

Natural aggregation criterion of riparian habitats is their location within the valleys of 
watercourses, which determines the form and frequency inundation. The second aggregation 
criterion is the variability of  annual flow fluctuations in the stream, with which they are 
associated. 

Given these criteria, water dependent and birds habitats can be aggregated to the following five 
groups: 

1) in-channel habitats of lowland streams; 

2) in-channel habitats of foothills and mountain streams. 

3) floodplain habitats in lowland rivers; 

4) floodplain habitats foothill and mountain streams. 

5) areas of spring habitats. They require perennial flooding and are extremely sensitive to 
the loss of water. 

In the context of this study was to determine the key indicators of favorable conservation status 
of habitats 

The most direct indicator of the state of fish habitat protection is the relative area of suitable 
habitat. This is a proportion of water surface area, below which the hydromorphological 
conditions (e.g. water velocity and depth) are favored by aquatic organisms. The size of this 
area depends also on the flow. Another important element in assessing the conservation status 
of habitats is the determination whether the relative  distribution of various habitat types 
corresponds with the natural composition of the fish community. 

Key indicators of favorable conservation status of water dependent and bird habitats are: 

• intra-annual instream flow and stage time series; 

• inter-annual  frequency of the floods ; 

• intra-annual timing of floods; 

• intra-annual frequency of floods; 

• intensity of floods; 

• floods dynamics; 

• an additional indicator, important for some habitats, is groundwater connectivity. 

Character of this paper requires specification of methodology of selecting representative water 
bodies in the context of the transfer of environmental flows on the level of the basin. The basis 
for the identification of representative water bodies for the assessment of eflows is to provide 
a uniform GIS model standard evaluation. The priority is to establish procedures for the 
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separation of natural units at different scales and designation of their characteristics and 
physical, chemical, biological parameters serving as a base for modeling at the watershed scale. 

8 Selected eflow estimation methodology and issues 
for examination under the Pilot Phase (Phase II). 

To narrow down the number of hydroecological indicators essentially characterized by: 

• hydrological diversity; 

• diverse measurability; 

• varying temporal aspects (seasonal, duration) 

we conducted the aggregations of : 

• abiotic types of rivers; 

• fish species designated as an umbrella group; 

• water dependent habitats. 

Aggregated hydroecological indicators (indicators of habitat conservation) form the basis for 
calibration of the methodologies determining the habitats stressor thresholds  for  Polish 
conditions. 

I.   For the pilot project phase we propose calibration of two types of 
methodologies: 

• Hydrological methodology (desktop) - for morphologically unaltered  water bodies; 

• Habitats simulation methodology  - for modified, heavily modified and artificial water 
bodies. 

As the most promising hydrological desktop method we select HEFR method, because it 
contains the elements recommended by holistic methods such as ELOHA offering their 
quantitative synthesis. The result will be seasonal value of  subsistence, base, high pulse, and 
overbank flows, together with their frequencies and durations. For the sake of comparison two 
Polish lookup- table methods (Małopolska and Kostrzewa) will be calculated. The limitation 
of hydrologic desktop methods is to identify flow thresholds reflecting the variability of habitat 
conditions. To better define these values we propose a calibration with  the habitat model. For 
this purpose would be best to use MesoHABSIM model, because it is most effective in 
determination of  the fish community habitat needs.  

MesoHABSIM habitat model will also help to provide a methodology for ungauged, modified, 
heavily modified and artificial water bodies. Since the model is based on a GIS environment, 
it allows for a relatively easy simulation of morphological changes. Similarly, it will be easy 
to enter simulated hydrographs to the model to assess its sensitivity to inaccuracies caused by 
flow modeling. To assess the differences criteria similar to those used in Benchmarking 
Methodology can be applied.  
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II. The methodology should be calibrated in accordance with the following 
assumptions: 

• Pilot project catchments should be selected  from gauged watersheds  (calibration of 
method in gauged catchment will more reduce the uncertainty associated with flow 
modeling error); choice should be made in consultation with the appropriate local RZGW 
taking into account the size of the catchment and the data availability; 

• Select representative water bodies within the pilot catchment from 5 (or 7) most common 
fish-ecological river types with minimal morphological alterations  (a model  developed 
with data of unaltered water body will be used to simulate habitat alterations in modified  
and  heavily modified water bodies); 

• Flow  data should be transferred to a representative section using  catchment 
transformation method (flow per unit area); 

• Developed habitat rating  curve is valid at the scale of water body (since we use the specific 
flow units ); 

• Calibration of hydrological methods to Polish conditions should be conducted with help o 
site specific habitat studies ; 

• A separate environmental flow regime is attributed to the in-stream habitats and species 
(subsistence  flow - minimum) and for floodplain habitats and species (flows greater than 
the average); 

• Hydrographs transferred to a representative natural water bodies  located below 
hydrologically altered water body  include the impact of upstream pressures; 

• The accessibility of data is strongly associated with selection of methods for estimating 
eflows and the issue of the availability of data will have an impact on the final choice of 
method. It will be analyzed in detail during Phase II; 

• For water bodies with derogation according to  Article. 4.7. WFD flow estimation process 
should take into account the cause of the derogation (different flow regime will be 
developed for water body for which the derogation has been established to protect  the 
flows pursuing the best socio- economic interests); 

III. As a result of the pilot phase the Purchaser receives among others: 

• target methodology for selection of representative water bodies  for the purpose of 
determining the eflows values; 

• suggestion of methodology for generalization of flow to the river basin scale ; 

• calibrated hydrological methodology for natural  water bodies and habitat simulation 
method for the modified  and heavily modified water bodies; 

• formulas for development hydrographs stressor thresholds on monthly basis (for gauged 
and ungauged catchments); 

• methodology links hydrographs stressor thresholds to: a) a process of water use accounting 
for the purpose of defining the catchment wide water use regulations (see. Chapter  7.1.5); 
b) administrative permitting of facilities which could affect eflows.  Deciding on individual 
levels of analytical detail in the Phase I the project team  focused on the elements 
determining the compatibility of the development with the  European guidelines. 
Therefore, the socio - economic conditions set in the context of water use will be analyzed 
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and developed during Phase II with the reasonable level of detail to assure compliance 
with the Order. 

• Proposals for legal instruments for enforcing water user actions to reduce the number of 
critical habitat days or ensure appropriate high flows; 

• Criteria for a prototype operating system for management and monitoring of river flows in 
Poland (instrument dedicated to the Water Management Authority). 
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