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1. Wstęp 

 Wykonanie opracowanie pt. „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – 

materiały wyjściowe do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika 

Jeziorsko” wykonane zostało na zlecenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 

 Celem przedmiotowego opracowania jest przygotowanie merytorycznych podstaw 

do formułowania przez Dyrektora RZGW w Poznaniu warunków korzystania z wód zlewni 

SCWP W0503 „Zbiornik Jeziorsko”, zawierających indywidualne zasady gospodarowania 

wodami tej zlewni, w kontekście osiągnięcia celów środowiskowych wód oraz ekosystemów 

zależnych od wód znajdujących się w jej granicach lub pozostających w strefie jej 

oddziaływania. Warunki te stanowią kontynuację Planu Gospodarowania Wodami na 

Obszarze Dorzecza Odry w zlewni zbiornika Jeziorsko, która to zlewnia została  

m.in. wskazana w tym dokumencie jako ta, dla której wdrożenie zasad ochrony wynikających 

z tego dokumentu nie eliminują zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Merytoryczny zakres prac obejmował charakterystykę jednolitych części wód 

powierzchniowych wchodzących w skład scalonej części wód W0503 pn. Zbiornik Jeziorsko. 

W opracowaniu oceniono zakres i wielkość oddziaływania zbiornika Jeziorsko na naturalny 

reżim hydrologiczny rzeki Warty, określono zakres praktycznego oddziaływania pracy 

zbiornika na parametry hydrologiczne rzeki Warty. Zidentyfikowano potrzeby hydrologiczne 

formalnie ustanowionych, na podstawie ustawy o ochronie przyrody, obszarów chronionych 

w zlewni SCWP Zbiornik Jeziorsko oraz w zlewniach JCWP rzeki Warty poniżej zbiornika 

Jeziorsko, w zasięgu zidentyfikowanego praktycznego oddziaływania zbiornika.  

W opracowaniu zawarto również charakterystykę obecnych i potwierdzonych 

perspektywistycznych funkcji zbiornika oraz przeanalizowano możliwości optymalizacji 

sposobu gospodarowania wodą na zbiorniku w celu zapewnienia realizacji jego niezbędnych 

funkcji przy najmniejszym negatywnym jego oddziaływaniu na stan lub potencjał JCWP 

znajdujących się w granicach SCWP W0503 oraz na osiągnięcie celów i norm dla obszarów 

chronionych pozostających w zasięgu praktycznego oddziaływania zbiornika. W trakcie 

realizacji opracowania, zmianie uległo pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie  

i retencjonowanie wód rzeki Warty w zbiorniku Jeziorsko. W związku z tym w analizie pracy 

zbiornika uwzględniono zarówno poprzednią (NPP = 120,50 m n.p.m.) jak i obowiązującą 

rzędną normalnego poziomu piętrzenia NPP = 120,00 m n.p.m., a także aktualny scenariusz 
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pracy zbiornika. W ramach przygotowywanego opracowania wykorzystano podstawowe 

materiały studialne, formalno – prawne oraz dane hydrologiczne dostarczone m.in. przez 

zleceniodawcę - RZGW Poznań. 

 

2. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych wchodzących  

w skład scalonej części wód W0503 pn. Zbiornik Jeziorsko 

 

W skład scalonej części wód powierzchniowych (SCWP) W0503 wchodzą dwie 

jednolite części wód powierzchniowych (JCWP):Warta ze zbiornikiem Jeziorsko oraz dopływ  

z Emilianowa. Szczegółowe informacje o JCWP pozyskane z Planu Gospodarowania Wodami 

(PGW) na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451) przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Szczegółowe informacje o Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych o nazwach Warta ze 
zbiornikiem Jeziorsko oraz dopływ z Emilianowa (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451) 

Nazwa JCWP Warta ze zbiornikiem Jeziorsko Dopływ z Emilianowa 

Europejski  kod  JCWP PLRW60000183179 PLRW600016183176 

Scalona część wód 
powierzchniowych (SCWP) 

W0503 W0503 

Region wodny region wodny Warty Region  Wodny  Warty 

Obszar 
dorzecza 

Kod 6000 6000 

Nazwa Obszar dorzecza  Odry Obszar dorzecza Odry 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
(RZGW) 

RZGW w Poznaniu RZGW w Poznaniu 

Status Silnie zmieniona część wód Naturalna  część  wód 

Ocena  stanu umiarkowany umiarkowany 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

zagrożona niezagrożona 

Derogacje 4(4) - 1 / 4(4) - 2 - 

Uzasadnienie derogacji 

Zmiany hydromorfologiczne związane z 
ochroną przeciwpowodziową i 
zaopatrzeniem  w wodę; przerwana 
ciągłość biologiczna cieku - długi czas 
procesu inwestycyjnego pozyskania 
środków (NATURA 2000) - derogacja do 
2027r. 

 

Scalona Część Wód Powierzchniowych W0503 posiada powierzchnię 123,88km2.  

W strukturze użytkowania SCWP dominują grunty orne, które stanowią ponad 63%. Niecałe 
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30% przedmiotowej SCWP zajmuje sam Zbiornik Jeziorsko. Szczegółowe informacje  

o użytkowaniu SCWP W0503 przedstawiono na rycinie 1. 

 

Ryc.1. Lokalizacja oraz struktura użytkowania SCWP W0503 

Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko oraz 

Dopływu z Emilianowa, została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących  
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z Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Ocenę oparto o wskaźniki biologiczne, 

hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne. Zgodnie z metodyką oceny JCWP, określono 

stan/potencjał przedmiotowych JCWP oraz stan ogólny. Ocena stanu przedmiotowych JCWP 

została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.11.257.1545). 

JCWP Dopływ z Emilianowa został sklasyfikowany w zakresie oceny stanu 

ekologicznego, chemicznego oraz ogólnego została wykonana przy zastosowaniu procedury 

przenoszenia wyników ocen stanu wód. Klasyfikację opracowano na podstawie wyników 

Państwowego Monitoringu Środowiska przekazanych z Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska do Ośrodka Monitoringu Jakości Wód Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w 2013r. Wykonana ocena jest oficjalnym 

wynikiem Państwowego Monitoringu Środowiska. W nawiązaniu do ww. dokumentu, JCWP 

Dopływ z Emilianowa posiada stan zły (Tab. 2). Natomiast badania JCWP Warta ze 

Zbiornikiem Jeziorsko wykazały stan dobry (Tab. 2). 

Tabela 2.  Klasyfikacja stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych o nazwach Warta ze 
Zbiornikiem Jeziorsko oraz Dopływ z Emilianowa 

Nazwa klasyfikowanej JCWP Warta ze Zb. Jeziorsko Dopływ z Emilianowa 

Kod JCWP PLRW60000183179 PLRW600016183176 

Typ abiotyczny 0 (silnie zmieniona część wód) 16 (potok nizinny lessowy lub 
gliniasty) 

JCWP naturalna Nie Tak 

Elementy biologiczne 
Potencjał dobry 

Stan   bardzo dobry 

Elementy fizykochemiczne; 
specyficzne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne 

Potencjał dobry 

Stan  dobry 

Elementy hydromorfologiczne 
Potencjał dobry 

Stan   bardzo dobry 

Stan/potencjał ekologiczny 
Potencjał dobry i powyżej 

dobrego Stan dobry 

Stan chemiczny Dobry Poniżej stanu dobrego 

Stan JCWP Dobry Zły 

 

Kompleksowe wprowadzenie działań dotyczących polepszenia stanu JCWP Dopływ  

z Emilianowa spowoduje osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Ramowej 

Dyrektywie Wodnej. Najważniejszym czynnikiem degradującym jakość wody  

w przedmiotowej JCWP jest użytkowanie terenu. Jeśli zostaną poczynione działania związane 
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z ograniczeniem dopływu ilości substancji biogennych, to jest szansa, że cele środowiskowe 

zostaną osiągnięte.  

W związku z czym, dla przedmiotowej JCWP należy zastosować derogacje związane  

z osiągnięciem celów środowiskowych w Planie Gospodarowania Wodami do 2027roku.  

W czasie obowiązywania derogacji, należy podjąć stosowne działania aby po upływie okresu 

ich obowiązywania, cele środowiskowe były osiągnięte. 

Obecnie ogólny stan JCWP Warta ze zbiornikiem Jeziorsko jest dobry i spełnia 

wymagania określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Przy stabilnych warunkach 

klimatycznych oraz hydrologicznych stan wody w zbiorniku nie pogorszy się.  Zarazem należy 

pamiętać, że zbiornik poddany jest silnym presjom do których możemy zaliczyć, zły stan wód 

dopływających do niego oraz niekorzystne użytkowanie zlewni bezpośredniej zbiornika.  

W związku z czym dobry stan Zbiornika należy traktować jako wysoce zagrożony. Ponadto 

istotnym czynnikiem decydującym o jakości wody w Zbiorniku Jeziorsko, jest bardzo duża 

zlewnia całkowita Warty do Zbiornika Jeziorsko w której położone są liczne punktowe  

i przestrzenne źródła zanieczyszczeń. W niekorzystnych warunkach skumulowane 

oddziaływania spowodować mogą pogorszenie stanu JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko. 

Szczególnie wysokie jest ryzyko wzmożenia eutrofizacji, które może być spowodowane 

wzrostem spływu powierzchniowego substancji biogennych i dopływem niedostatecznie 

oczyszczonych ścieków komunalnych. 

Po wprowadzeniu w życie działań, których wykonanie wpłynie korzystnie na stan 

przedmiotowych JCWP, koniecznym będzie prowadzenie monitoringu obejmującego 

zarówno stan biologiczny, hydromorfologiczny i fizykochemiczny. Monitoring będzie 

prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Zaleca się 

kompleksowy monitoring diagnostyczny JCWP, zgodnie z obowiązującymi metodami. 

 

3.  Ocena zakresu i wielkości oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

Analiza wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania 

wodami na naturalny reżim hydrologiczny rzeki Warty została wykonana na podstawie 

charakterystycznych miesięcznych stanów i przepływów wody udostępnionych przez RZGW 

w Poznaniu. Badania przeprowadzono dla w siedmiu posterunków wodowskazowych: 

Uniejów, Konin, Nowa Wieś Podgórna, Śrem, Poznań, Oborniki i Wronki.  
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Zakres miesięcznych stanów charakterystycznych obejmował na ogół dwa wielolecia 

1952-1982 i 1990-2012. Nieco krótsze cięgi udostępniono dla posterunków 

wodowskazowych Oborniki 1952-1960 i 1971-1982 oraz Sławsk 1993-2012 (Tab. 3).W celu 

pełnej analizy wpływu oddziaływania zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad 

gospodarowania na reżim hydrologiczny rzeki Warty przeanalizowano również pozwolenia 

wodno-prawne wydane w latach 1992-2014. 

 
Tabela 3. Zakres materiałów wejściowych udostępnionych do analizy 

Lp Nazwa 
posterunku 

Stany wody  
[cm] 

Liczba 
obserwacji 

Przepływy  
[m3.s-1] 

Liczba 
obserwacji 

1 Uniejów 1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

- 
2001-2012 

- 
12 

2 Konin 
Sławsk 

1952-1982 
1993-2012 

31 
20 

1952-1982 
1994-2012 

31 
19 

3 Nowa Wieś 
Podgórna 

1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

1965-1982  
1990-2012 

18 
23 

4 Śrem 1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

- 
1994-2012 

- 
19 

5 Poznań 1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

6 Oborniki 1952-1960 
1971-1982 
1990-2012 

9 
12 
23 

- 
1972-1982 
1990-2012 

- 
11 
23 

7 Wronki 1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

1972-1982  
1990-2012 

11 
23 

 

Do oceny wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania 

wodą zastosowano różnorodne metody badań, od statystycznych po graficzne metody 

prezentacji wyników. Ocenę zmian reżimu hydrologicznego rzeki Warty po wybudowaniu  

i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko w latach 1990-2012 wykonano w odniesieniu do 

lat 1952-1982.  

Do oceny zmian reżimu hydrologicznego w odniesieniu do stanów wody obliczono  

i porównano ze sobą stany charakterystyczne drugiego rzędu dla miesięcy, półroczy i lat 

hydrologicznych. W sposób graficzny przedstawiono i porównano ze sobą miesięczne stany 

charakterystyczne drugiego rzędu SNW, SSW i SWW. Obliczono i porównano stany 

charakterystyczne z półroczy i roku hydrologicznego z okresu uznanego za pseudo naturalny 

z okresem po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko. W kolejnym etapie 

przeanalizowano zmienność stanów wody w poszczególnych profilach wodowskazowych 

zlokalizowanych poniżej zbiornika Jeziorsko. W tym celu obliczono i porównano ze sobą 
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współczynniki zmienności miesięcznych stanów charakterystycznych oraz sporządzono 

wykresy, na których przedstawiono wartości ekstremalne (minimalne i maksymalne), 

wartości percentyli 25% i 75% oraz wartości mediany. 

W odniesieniu do przepływów charakterystycznych zakres przekazanych przez RZGW 

danych był ograniczony i w większości posterunków wodowskazowych był krótszy niż  

w przypadku stanów charakterystycznych. Tylko w posterunku wodowskazowym w Poznaniu 

zakres udostępnionych przepływów odpowiadał pełnemu zakresowi stanów wody. Dla 

posterunku wodowskazowego w Koninie zakres udostępnionych miesięcznych przepływów 

charakterystycznych pokrywał się ze stanami wody natomiast po przesunięciu posterunku do 

Sławska, zakres przepływów był krótszy o 1 rok. Ze względu na krótszy zakres miesięcznych 

przepływów charakterystycznych w posterunkach wodowskazowych Nowa Wieś Podgórna, 

Oborniki i Wronki lub ich całkowity brak w latach 1952-1982 w profilach wodowskazowych 

Uniejów i Śrem zaistniała konieczność ich obliczania. W tym celu na podstawie archiwalnych 

Wyników pomiarów hydrometrycznych z lat 1960 – 1980 opracowano dla każdego profilu 

wodowskazowego krzywe natężenia przepływów. Parametry krzywych natężenia 

przepływów obliczono metodą najmniejszy kwadratów, a ich przydatność zweryfikowano za 

pomocą współczynników determinacji oraz współczynnika Nasha-Sutcliffe’a. 

Opracowane krzywe natężenia przepływów wykorzystano głównie do przeliczenia 

miesięcznych stanów charakterystycznych na miesięczne przepływy charakterystyczne, które 

wykorzystano dodatkowo do oceny zmian morfometrycznych, jakie zaszły w korycie rzeki 

Warty oraz w dolinie zalewowej po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. W ostatnim etapie 

obliczeń dokonano oceny stabilności odpływów rzeki Warty wzdłuż jej biegu w okresach 

przed i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. Obliczenia wykonano w odniesieniu do 

przepływów ekstremalnych minimalnych i maksymalnych. 

Ocenę wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania wodą 

na reżim hydrologiczny rzeki Warty rozpoczęto od analizy pozwoleń wodno-prawnych 

wydanych w latach 1992 i 1998 przez Urząd Wojewódzki w Sieradzu oraz w latach 2008 

 i 2014 przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Analiza ta pozwoliła określić ogólne zasady 

gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku Jeziorsko. Główne zasady gospodarki wodnej 

w sposób syntetyczny przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela. 4. Wyciąg z pozwoleń wodno-prawnych obowiązujących po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 

Charakterystyka 1992 1998 2008 2014 

Minimalny poziom 
piętrzenia [m n.p.m.] 

116,0 116,0 116,0 116,0 

Normalny poziom 
piętrzenia NPP [m 
n.p.m.] 

120,50 120,50 120,50 120,0 

Maksymalny poziom 
piętrzenia [m n.p.m.] 

121,50 121,50 121,50 121,50 

Harmonogram 
piętrzenia 

XII-I - utrzymanie 
rzędnej 116,0 m 
n.p.m. 

XII-I - utrzymanie 
NPP 116-116,30 m 
n.p.m. 

I - utrzymanie NPP 
116-116,30 m 
n.p.m. 

I - utrzymanie NPP 
116-116,30 m 
n.p.m. 

II-III - napełnianie 
do rzędnej 120,50 
m n.p.m. 

II-15.IV - 
napełnianie 
zbiornika do 
rzędnej 120,50 m 
n.p.m. 

II-15.IV- 
napełnianie 
zbiornika do 
rzędnej 120,50 m 
n.p.m. 

II-15.IV- 
napełnianie 
zbiornika do 
rzędnej 120, 0 m 
n.p.m. 

IV – utrzymanie 
NPP 

16.IV-VI – 
utrzymanie NPP 

16.IV-VI – 
utrzymanie NPP 

16.IV-15.IX – 
utrzymanie NPP 

VII-XI – 
gospodarowanie 
retencjonowaną 
wodą pomiędzy 
rzędnymi od 120,50 
do 116,0 -116,30 m 
n.p.m. 

VII-XI – 
gospodarowanie 
retencjonowaną 
wodą pomiędzy 
rzędnymi od 120,50 
do 116,0 -116,30 m 
n.p.m. 

VII-XII – 
gospodarowanie 
retencjonowaną 
wodą pomiędzy 
rzędnymi od 120,50 
do 116,0-116,30 m 
n.p.m. 

16.IX-31.XII - 
gospodarowanie 
retencjonowaną 
wodą pomiędzy 
rzędnymi od 120,50 
do 116,0-116,30 m 
n.p.m. 

 

Analiza przyjętych zasad gospodarowania wodą wynikających z pozwoleń wodno-

prawnych wydanych w latach 1992, 1998, 2008 i 2014 pozwoliła na ostateczne 

ukierunkowanie analizy wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad 

gospodarowania na reżim hydrologiczny rzeki Warty. W odniesieniu do przepływów 

wysokich dla celów tej oceny najbardziej reprezentatywny wydaje się okres od stycznia do 

kwietnia, w którym zadaniem zbiornika Jeziorsko jest ścięcie fal wezbraniowych. Natomiast 

w odniesieniu do przepływów niskich analiza powinna zostać wykonana w okresie od lipca 

do listopada (od roku 2008 do grudnia), gdy rezerwa wody w zbiorniku jest spracowywana 

od normalnego do minimalnego poziomu piętrzenia. W pozostałym okresie gospodarka 

wodna prowadzona na zbiorniku polega na przepuszczaniu wód rzeki Warty przez zbiornik 

bez poborów i dodatkowych zrzutów. 

W drugim etapie analizy dokonano oceny wpływu zbiornika Jeziorsko i ustalonych na 

nim zasad gospodarowania wodami na stany wody rzeki Warty. Porównano miesięczne stany 

charakterystycznych w rozpatrywanych profilach wodowskazowych w latach 1952-1982 oraz 

1990-2012.  



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 
12 

Analiza wykazała, że przestrzenny zasięg oddziaływania zbiornika Jeziorsko wzdłuż 

biegu rzeki Warty w strefie stanów niskich dotyczy odcinka od Uniejowa do Nowej Wsi 

Podgórnej, zaś w przypadku stanów wysokich obejmuje odcinek od Uniejowa do Wronek.  

Z punktu widzenia ekosystemów wodnych i od wód zależnych znaczenie mają nie 

tylko wartości średnich stanów, kluczowe znaczenie ma też zmienność stanów wody  

w kolejnych miesiącach. Analiza współczynników zmienności stanów charakterystycznych  

z okresu przed i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko wykazała, że w przypadku stanów 

niskich NW charakteryzują się one na ogół niższą zmiennością w okresie od kwietnia do 

sierpnia. W przypadku stanów średnich SW zmiennością stanów wód wzdłuż biegu Warty 

utrzymywała się na podobnym poziomie. Nieco inną sytuację zaobserwowano w przypadku 

współczynników zmienności stanów wysokich, które w latach 1990-2012 były na ogół niższe 

niż w latach 1952-1982. Szczególnie wpływ zbiornika Jeziorsko zaznacza się w okresie jego 

napełniania podczas roztopów wiosennych oraz nieco mniej podczas zrzutu rezerwy 

użytecznej w okresie letnim. 

Analiza rocznych przepływów charakterystycznych drugiego rzędu wykazała, że 

zbiornik Jeziorsko i przyjęty schemat gospodarowania wodą ograniczają ryzyko 

występowania deficytów wody. Poniżej zbiornika Jeziorsko najniższe przepływy NNQ, były 

naogół wyższe od wartości obserwowanych w latach 1952-1982. Zbiornik po oddaniu go do 

eksploatacji wpływa korzystnie na obniżenie ryzyka powodziowego na odcinku od Uniejowa 

do Wronek. Analiza SWQ i WWQ wykazała, że w wieloleciu 1990-2012 wskutek 

funkcjonowania zbiornika nastąpił spadek przepływów wysokich, SWQ odpowiednio od 13 

do 39% i WWQ od 21 do 48% WWQ (Tab. 5). W zimowych półroczach hydrologicznych 

zbiornik Jeziorsko i przyjęte na nim zasady gospodarki wodnej doprowadziły do redukcji 

przepływów wysokich SWQ i WWQ średnio o 30% i 55%. Zbiornik Jeziorsko napełniany jest w 

okresie od stycznia do połowy kwietnia i właśnie w tym okresie wpływa głównie na redukcje 

fal powodziowych powstałych podczas roztopów wiosennych. W letnich półroczach 

hydrologicznych rezerwa użyteczna wody jest spracowywana od lipca do listopada lub 

grudnia. Prowadzi to do wzrostu przepływów niskich i średnich na odcinku poniżej zbiornika. 

Wzrost przepływów niskich i średnich nie jest tak wyraźny jak w przypadku obniżenia 

przepływów wysokich podczas powodzi. Spowodowane to jest prawie dwukrotnie dłuższym 

czasem spuszczania wody ze zbiornika w stosunku do czasu jego napełniania. 
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Tabela. 5. Roczne przepływy charakterystyczne rzeki Warty w okresach przed i po wybudowaniu i oddaniu do 
eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Profil Okres - lata Przepływy charakterystyczne  

NNQ SNQ SSQ ZSQ SWQ WWQ 

Uniejów 1952-1982 15.7 44.9 64.3 56.2 103.7 641.4 

 1990-2012 18.8 38.4 49.6 43.3 63.6 362.0 

Konin/Sławsk 1952-1982 11.4 45.9 67.7 56.3 106.1 820.0 

 1994-2012 29.6 54.6 71.4 61.2 92.0 426.0 

Nowa Wieś Podgórna 1952-1982 20.9 67.7 98.3 82.0 146.2 795.0 

 1990-2012 28.9 68.5 89.1 74.3 114.8 630.0 

Śrem 1952-1982 9.6 74.3 103.7 85.7 157.1 1061.4 

 1990-2012 33.2 71.9 93.0 76.2 119.8 624.0 

Poznań 1952-1982 12.3 74.0 106.0 87.4 151.3 832.0 

 1990-2012 32.2 78.5 100.2 82.1 126.7 631.0 

Oborniki 1952-1960 
1971-1982 

 
18.3 

 
85.1 

 
114.3 

 
92.8 

 
153.0 

 
808.0 

 1990-2012 35.5 82.9 105.4 86.6 132.6 628.0 

Wronki 1952-1982 24.8 91.3 125.1 103.8 173.1 928.0 

 1990-2012 39.4 90.1 114.4 92.5 142.7 591.0 

 

Analiza wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim 

hydrologiczny rzeki Warty na podstawie współczynnika Parde’ego wykazała, że zmianie uległ 

rozkład odpływu w ciągu roku. Najsilniejsze zmiany występują w posterunku wodowskazowym w 

Uniejowie, gdzie reżim hydrologiczny został całkowicie zmieniony, a wartości współczynnika 

miesięcznych przepływów oscylują w granicach od 0,8 do 1,2. W pozostałych posterunkach 

wodowskazowych zbiornik silniej wpływa na redukcję przepływów w okresie jego napełniania 

natomiast w okresie od czerwca do października prowadzi do wzrostu objętości odpływu. 

Przeprowadzona ocena wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim schematu 

gospodarowania wodami na charakterystyczne miesięczne, półroczne i roczne stany i 

przepływy wody pozwoliła na wyznaczenie JCWP będących w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania zbiornika. Ze względu na zróżnicowany zasięg przestrzenny oddziaływania 

zbiornika Jeziorsko na stany i przepływy charakterystyczne uznano, że ze względów 

praktycznych należy przyjąć największy zasięg oddziaływania, który wynika z analizy stanów i 

przepływów wysokich. Przeprowadzona ocena wykazała, że w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania zbiornika Jeziorsko znajduje się 16 JCWP. Wszystkie wytypowane JCWP mają 

statut wód sztucznych, wynika przede wszystkim ze zmiany reżimu hydrologicznego rzeki 

Warty po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko, jej uregulowania oraz obwałowania na znacznej 
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długości. Lokalizację JCWP znajdujących się w zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

przedstawiono na ryc. 2, a ich syntetyczny opis w tab. 6.  

 
Tabela. 6. Wykaz JCWP w zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

L.p. Nazwa JCWP Kod JCW Kod SCWP 

1 Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika PLRW600019183197 W0507 

2 Warta od Siekiernika do Neru PLRW600019183199 W0701 

3 Warta od Neru do Teleszyny PLRW600021183311 W0701 

4 Warta od Teleszyny do Topca PLRW600021183511 W0704 

5 Warta od Topca do Powy PLRW600021183519 W0707 

6 Warta od Powy do Prosny PLRW60002118399 W0708 

7 Warta od Prosny do Lutyni PLRW60002118519 W0902 

8 Warta od Lutyni do Moskawy PLRW60002118539 W0903 

9 Warta od Moskawy do Pyszącej PLRW600021185539 W0905 

10 Warta od Pyszącej do Kopli PLRW60002118573 W1001 

11 Warta od Kopli do Cybiny PLRW60002118579 W1007 

12 Warta od Cybiny do Różanego Potoku PLRW600021185933 W1007 

13 Warta od Różanego Potoku do Dopływu z Uchorowa PLRW600021185991 W1010 

14 Warta od Dopływu z Uchorowa do Wełny PLRW600021185999 W1201 

15 Warta od Wełny do Samy PLRW60002118719 W1201 

16 Warta od Samy do Ostrorogi PLRW60002118737 W1202 



 

Ryc. 2. Zasięg oddziaływania zbiornika Jeziorsko na JCWP



 

Zakres oddziaływania zbiornika Jeziorsko przeanalizowano na odcinku Jeziorsko – Wronki 

wykorzystując również hydrodynamiczny. Utworzony z wykorzystaniem jednowymiarowego 

systemu modelowania przepływów nieustalonych SPRUNER model obliczeniowy odcinka rzeki 

Warty od zapory czołowej zbiornika Jeziorsko do Wronek zawierał 353 przekroje poprzeczne 

powiązane w 356 odcinki obliczeniowe. Model stanowił uzupełniający generator rozkładów 

przepływów i stanów umożliwiając przeprowadzenie dodatkowych analiz hydrologicznych i 

hydraulicznych w przekrojach wodowskazowych Uniejów, Koło, Sławsk, Nowa Wieś Podgórna i 

Poznań. W celu oceny wpływu zbiornika przeanalizowano warunki hydrologiczne roku 2010, w 

którym przeszła ostatnia większa fala powodziowa na rzece Warcie. Dodatkowo warunki 

przejścia fali powodziowej 2010 roku są stosunkowo dobrze i wiarygodnie udokumentowane 

bezpośrednimi pomiarami stanów i przepływów na rzece Warcie i jej dopływach, które wykonali 

sami autorzy opracowania. Warunki przepływu analizowano uwzględniając pracę zbiornika 

Jeziorsko (realizowaną jeszcze wg starego pozwolenia wodno prawnego) w postaci hydrogramu 

zrzutu ze zbiornika oraz bez uwzględnienia pracy zbiornika (zrzut ze zbiornika odpowiadający 

hydrogramowi dopływu do zbiornika).  

Wytarowany model poprawnie opisuje zjawisko transformacji na długości modelowanego 

odcinka Warty dla  półrocza letniego. Wyniki dla półrocza zimowego zaburzone są przez warunek 

początkowy, którego wpływ dla tak długiego odcinka rzeki wygasa dopiero po 30 dobach 

symulacji. Ważnym elementem procesu tarowania była korekta bilansów przepływu na całej 

długości. Posiadając informacje o bilansie przepływu z pomiarów wykonanych w 2010 roku 

określono hydrogramy uzupełniające bilans pomiędzy poszczególnymi przekrojami 

wodowskazowymi. Dla tak długiego odcinka modelowanej rzeki decydujący wpływ na 

odwzorowanie transformacji będzie miał właśnie bilans przepływów. Wpływa on zarówno na 

wielkość stanów jak i czas przejścia fali. Stąd też szczególną uwagę zwrócono na dopasowanie 

modelu zarówno w stanach jak i przebiegu samego zjawiska transformacji. 

Szczegółowy zakres i rodzaj oddziaływania zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim schematu 

gospodarowania wodami na reżim hydrologiczny rzeki Warty przedstawiono w odniesieniu do 

roku hydrologicznego 2010. W tym celu przeprowadzono wariantowe obliczenia symulacyjne, 

założono: 

 Wariant I – transformacja przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty od profilu Uniejów do 

profilu Poznań bez zbiornika Jeziorsko, 
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 Wariant II – transformacja przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty od profilu Uniejów do 

profilu Poznań z uwzględnieniem wpływu  zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim 

schematu gospodarowania wodami. 

 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wykazały, że zbiornik Jeziorsko i przyjęty na nim 

schemat gospodarowania wodą wpływa na reżim hydrologiczny rzeki Warty na całym 

analizowanym odcinku. Szczególnie wpływ ten się zaznacza w okresie napełniania zbiornika (od 

stycznia do połowy kwietnia). W okresie tym dochodzi do całkowitego ścięcia niewielkich fal 

wezbraniowych. W przeważającym okresie letniego półrocza hydrologicznego gdy na zbiorniku 

utrzymywany jest NPP zbiornik w niewielkim stopniu wpływa na reżim hydrologiczny rzeki Warty. 

Szczególnie w zasobnych w wodę letnich półroczach hydrologicznych zakres oddziaływania 

zbiornika na reżim hydrologiczny rzeki jest niewielki. W okresie występowania ekstremalnych 

wezbrań w letnich półroczach hydrologicznych wpływ oddziaływania zbiornika na redukcję fali 

powodziowej jest niższy niż w okresie zimowych półroczy hydrologicznych, gdy zbiornik jest 

opróżniony i przygotowany na ich przyjęcie.  

Analiza miesięcznych przepływów charakterystycznych NQ, SQ i WQ w roku 2010 

wykazała, że zbiornik Jeziorsko i przyjęty na nim schemat gospodarowania wodą najsilniej 

wpływa w zimowym półroczu na przepływy wysokie mniej na przepływy średnie i niskie. W 

letnich półroczach hydrologicznych oddziaływanie zbiornika Jeziorsko na przepływy 

charakterystyczne jest na zbliżonym poziomie. 

Funkcjonowanie zbiornika Jeziorsko wpływa na obniżenie stanów wody wzdłuż biegu rzeki 

na całym rozpatrywanym odcinku. Szczególnie w okresie do stycznia do połowy kwietnia 

dochodzi do obniżenia stanów średnio od 15 do 20 cm stanów niskich, od 20 do 25 cm stanów 

średnich a od 20 nawet do 50 cm stanów wysokich. Obniżenie stanów wody najwyraźniej widać 

w profilu Uniejów następnie zasilanie rzeki Warty wodami największych dopływów powoduje, że 

wpływ ten z biegiem rzeki zmniejsza się. 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wykazały, że zbiornik Jeziorsko w okresie od 

stycznia do kwietnia może powodować całkowite ścięcie niewielkich fal wezbraniowych.  

W konsekwencji może to prowadzić do ograniczenia występowania zalewów na obszarach od 

wód zależnych będących przedmiotem ochrony. 

Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego umożliwiło również określenie częstotliwości 

występowania zalewów w dla obu wariantów obliczeniowych (Ryc. 3). 
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Ryc. 3. Liczba dni ze stanami powyżej wody brzegowej dla roku 2010 (niebieski - Wariant I, czerwony - Wariant II). 

 

Na ryc. 3 widoczna jest znacząca redukcja liczby dni powyżej wody brzegowej 

spowodowana oddziaływaniem zbiornika we wszystkich przekrojach wodowskazowych  

z wyłączeniem Uniejowa. Erozja dna poniżej zapory spowodowała znaczące obniżenie się 

rzędnych koryta w Uniejowie. Stąd też przepływ brzegowy jest bardzo wysoki w porównaniu z 

pozostałymi przekrojami wodowskazowymi (przepływ brzegowy w Uniejowie wynosi Qkor = 237 

m3/s a dla porównania w Poznaniu przyjmuje on wartość 152 m3/s). Zbiornik może zatem 

oddziaływać negatywnie na formalnie ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

obszary chronione znajdujące się w zasięgu oddziaływania rzeki Warty, które wymagać będą 

okresowego zalewania i dużej wilgotności. 

Wyniki otrzymane z modelu numerycznego umożliwiły ilościową ocenę wpływu zbiornika 

Jeziorsko na transformację przepływu dolnego odcinka Warty. Model pozwolił także określić 

zmiany stanów wody jakie wystąpiły w analizowanych profilach wodowskazowych, które 

wynikają ze zmiany przepływów charakterystycznych wywołanych działaniem zbiornika Jeziorsko 

(Tab. 6). Wyniki wskazują na znaczące podniesienie się stanów niskich(dla NNQ) oraz obniżenie 

stanów wysokich (dla SWQ).  
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Tabela. 7. Zmiany stanów w przekrojach wodowskazowych wynikające ze zmiany rocznych przepływów 
charakterystycznych przed i po budowie zbiornika obliczone dla aktualnych geometrii przepływu z 
wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

 

 

W celu przeanalizowania wpływu zb. Jeziorsko na obszary chronione zlokalizowane w 

poniżej zbiornika określono m.in. wielkość przepływu brzegowego. Przepływ brzegowy to 

wielkość powyżej, której woda występuje z koryta. Zagadnienie to można również analizować 

określając stan lub rzędną wody brzegowej. Trudność posługiwania się tymi wielkościami wynika 

z naturalnej zmienności przekrojów koryta, gdzie rzędne brzegów nawet w sąsiednich 

przekrojach mogą zmieniać się w zakresie ponad 1 m.  

W tym kontekście analiza wpływu zbiornika retencyjnego Jeziorsko na obszary chronione 

odniesiona zmiany wielkości przepływów charakterystycznych (szczególnie wartości SWQ) dla 

przekrojów granicznych wyznaczających te obszary jest z natury obarczona dużym błędem. 

Korzystając z modelu hydrodynamicznego rzeki Warty dla wskazanych przekrojów wyznaczono 

wartości rzedniej i przepływu wody brzegowej (tab. 8). Woda brzegowa dla przekrojów w 

granicach formalnie ustanowionych form ochrony przyrody przekracza wartości przepływów 

SWQ (tab.8) nawet tych sprzed wybudowania zbiornika kiedy częstość i wielkość zalewów była 

znacznie większa niż po wybudowaniu zbiornika. Odnosi się to zarówno do wartości średnich z 

półrocza letniego jak i rocznych. Wszystkie wyznaczone wartości są mniejsze od wody 

brzegowej! Co oczywiście nie neguje możliwych sytuacji, że w niektórych miejscach dla 

przepływów mniejszych od SWQ może dochodzić do lokalnych podtopień na terenach 

zalewowych objętych ochroną.  

Lata Poznań Śrem Nowa Wieś Podgórna Uniejów 

                

NNQ [cm] NNQ [cm] NNQ [cm] NNQ [cm]

1952-1982 12.3 
55 

9.6 
67 

20.9 
19 

15.7 
9 

1990-2012 32.2 33.2 28.9 18.8 

 SNQ [cm] SNQ [cm] SNQ [cm] SNQ [cm]

1952-1982 74 
6 

74.3 
-6 

67.7 
1 

44.9 
-12.1 

1990-2012 78.5 71.9 68.5 38.4 

 SSQ [cm] SSQ [cm] SSQ [cm] SSQ [cm]

1952-1982 106 
-8 

103.7 
-13 

98.3 
-13 

64.3 
-23.4 

1990-2012 100.2 93 89.1 49.6 

 ZSQ [cm] ZSQ [cm] ZSQ [cm] ZSQ [cm]

1952-1982 87.4 
-8 

85.7 
-13 

82 
-12 

56.2 
-22 

1990-2012 82.1 76.2 74.3 43.3 

 SWQ [cm] SWQ [cm] SWQ [cm] SWQ [cm]

1952-1982 151.28 
-31 

157.1 
-38 

146.2 
-40 

103.7 
-52 

1990-2012 126.04 119.8 114.8 63.6 
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Tabela 8. Wielkość przepływu i rzędna wody brzegowej w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 
przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie 
zbiornika obliczone dla aktualnych geometrii przekrojów z wykorzystaniem modelu 
hydrodynamicznego  

Nazwa obszaru 

Lokalizacja 
względem 

obszaru 
chronionego 

Lokalizacja 
[km] 

Woda 
brzegowa 

[m
3
/s] 

Rzędna wody 
brzegowej 
[m n.p.m.] 

Puszcza Notecka PLB300015 początek 199,5 324 49.4 

Ostoja Rogalińska PLB300017 

początek 304,1 358 66.34 

koniec 248,6 194 59.23 

Dolina Środkowej Warty PLB300002 

początek 466,1 172 104.55 

koniec 336,1 149 71.31 

Ostoja Nadwarciańska PLH300009 

początek 397,1 159 82.67 

koniec 336,1 149 71.31 

Lasy Żerkowsko Czeszowskie 
PLH300053 

początek 336,1 149 71.31 

koniec 317,1 257 68.31 

Rogalińska Dolina Warty PLH300012 

początek 303,6 324 64.93 

koniec 248,6 194 59.23 

Ostoja Wielkopolska PLH300010 

początek 254,6 190 56.15 

koniec 246,6 251 57.10 

Biedrusko PLH300001 

początek 223,6 311 53.28 

koniec 202,6 324 47.85 

Czeszewski Las 

początek 331,6 165 71.53 

koniec 329,6 165 71.51 

Krajkowo 

początek 273,6 313 60.51 

koniec 270,8 278 59.83 

Słonawy początek 199,1 324 49.40 

Rogaliński Park Krajobrazowy 

początek 284,1 172 61.7 

koniec 250,1 194 58.22 

Żrekowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

początek 336,1 149 71.3 

koniec 321,1 185 69.42 

Nadwarciański Park Krajobrazowy 

początek 378,1 147 79.42 

koniec 340,1 111 72.00 

 

Wartości stanów wody w przekrojach zlokalizowanych w granicach formalnie 

ustanowionych form ochrony przyrody wynikające z wartości rocznych przepływów 

charakterystycznych (w tym SWQ) sprzed i po budowie zbiornika mieszczą się w zakresie wody 
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brzegowej. W związku z tym również różnice wynikające ze zmiany rocznych przepływów 

charakterystycznych przed i po budowie zbiornika są na tyle niewielkie (tab. 9), że trudno tu 

wskazać jednoznaczny wpływ zbiornika na stan terenów zalewowych. 

 
Tab.9. Zmiany stanów w przekrojach zlokalizowanych w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 

przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika 
obliczone dla aktualnych geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

Nazwa obszaru XI-X V-X 

SNW 

[cm] 

SSW 
[cm] 

SWW 
[cm] 

SNW 

[cm] 

SSW 
[cm] 

SWW 
[cm] 

Puszcza Notecka - 
PLB300015 

-22, -2 -31, -16  -30, -25  -33, -7 -12, -8 -11 

Ostoja Rogalińska - 
PLB300017 

-16, -8  -39, -18  -60, -51  -17, -1 -22, -17 -31, -19 

Dolina Środkowej Warty - 
PLB300002 

-35, 1 -40, -8  -66, -57  -21, 9 -15, -7 -26, -10 

Ostoja Nadwarciańska 
PLH300009 

-22, 1  -28, -8 -63, -57 -10, 9 -12, -7 -20, -10 

Lasy Żerkowsko Czeszowskie 
PLH300053 

-4, 1 -14, -8  -59, -57 3, 9 -13, -7 -15, -10 

Rogalińska Dolina Warty 
PLH300012 

-16, -8  -39, -18  -60, -51  -17, -1 -22, -17 -31, -19 

Ostoja Wielkopolska 
PLH300010 

-16, -15  -40, -37  -53, -50  -17, -15 -22 -31, -30 

Biedrusko PLH300001 
-22, -19  -40, -32  -41, -31  -32, -24 -19, -13 -26, -13 

Dąbrowy Obrzyckie 
PLH300003 

-12, -10  -23, -22  -27, -25  -20, -17 -10 -11 

Czeszewski Las 
-1, 0 -10, -9 -58, -57 7, 8 -9, -8 -12, -11 

Krajkowo 
-14 -30, -29  -58 -11, -10 -23 -27, -26 

Słonawy 
-22, -21  -31 -30 -33, -32 -12 -11 

Dołęga Jeziorsko 
-15 -26 -28 -24, -23 -11 -11 

Sierakowski Park 
Krajobrazowy 

-2 -16 -25 -7 -8 -11 

Rogaliński Park 
Krajobrazowy 

-16, -13  -39, -25  -62, -51  -16, -7 -23, -22 -30, -24 

Żrekowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

-3, 1 -13, -8  -58, -57  4, 9 -12, -7 -14, -10 

Nadwarciański Park 
Krajobrazowy 

-15, 0 -22, -9 -61, -57 -4, 8 -10, -7 -17, -11 
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4. Identyfikacja potrzeb hydrologicznych formalnie ustanowionych, na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody, obszarów chronionych w zlewni 
SCWP Zbiornik Jeziorsko oraz w zlewniach JCWP rzeki Warty poniżej zbiornika 
Jeziorsko, w zasięgu zidentyfikowanego praktycznego oddziaływania 

 W granicach analizowanego odcinak rzeki Warty znajdują się formy ochrony przyrody 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627 ze zm.) wymienione w tabeli poniżej (Tab. 10). W dalszej części niniejszego rozdziału 

szczegółowej analizie poddano te formy ochrony przyrody (szare komórki w tabeli nr 7), dla 

których stwierdzono, że praktyczne oddziaływanie zbiornika może wpłynąć na ich cele ochrony. 

Tabela. 10. Formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach określonego praktycznego oddziaływania 
zbiornika Jeziorsko 

 
Nazwa obszaru Podstawa prawna obszaru chronionego Plan zadań ochronnych 

Obszar Natura 2000 

Zbiornik Jeziorsko - 
PLB100002 

Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 11 
marca 2014 r. poz. 1181 

Puszcza Notecka - PLB300015 Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 
18 marca 2014 r. poz. 1793 oraz 
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18 
marca 2014 r. poz. 698 

Ostoja Rogalińska - 
PLB300017 

Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Nie posiada 

Dolina Środkowej Warty - 
PLB300002 

Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Nie posiada 

Ostoja Nadwarciańska 
PLH300009 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 
19 marca 2014 r. poz. 1819 

Lasy Żerkowsko Czeszowskie 
PLH300053 

Decyzja KE z  10.01.2011 r. Nie posiada 

Rogalińska Dolina Warty 
PLH300012 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 
31 lipca 2013 r. poz. 4754 

Ostoja Wielkopolska 
PLH300010 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Nie posiada 

Biedrusko PLH300001 Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 
18 grudnia 2013 r. poz. 7291 

Dąbrowy Obrzyckie 
PLH300003 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 
11 września 2012 r. poz. 3798 

Rezerwat przyrody 

Czeszewski Las Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 47, poz. 
1093 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 16 
grudnia 2004 r. nr 181, poz. 4006 

Krajkowo M. P. z 1958 r. Nr 64, poz. 373 zast. Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 214 poz. 
3335 

Nie posiada 
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Słonawy M. P. z 1957 r. Nr 27, poz.186 Nie posiada 

Dołęga Jeziorsko M. P. z 1958 r. Nr 69, poz. 406 zast. Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 105, poz. 
1757 

Nie posiada 

Park Krajobrazowy 

Sierakowski Park 
Krajobrazowy 

Rozporz. 6/01 Wojewody Poznańskiego z 
12.08.1991. 

Nie posiada 

Rogaliński Park Krajobrazowy Rozporz. 4/97 Wojewody Poznańskiego z 
26.06.1997. 

Nie posiada 

Żrekowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

Rozporz. 1/94 Wojewody Kaliskiego i 
Wojewody Poznańskiego z 17.10.1994 

Nie posiada 

Nadwarciański Park 
Krajobrazowy 

Rozporz. Nr 60 Wojewody Konińskiego z 
19.10.1995 w sprawie utw. NPK. 

Nie posiada 

 

Dla każdego obszaru dla którego stwierdzono, że praktyczne oddziaływanie zbiornika 

może wpłynąć na ich cele ochrony określono zgodnie z zaleceniami Zamawiającego szczegółową 

lokalizację z przedstawieniem granic, wyszczególniono ekosystemy zależne od wód,  podlegające 

ustanowionej formalnej  ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego. Przedstawiono 

również cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód, wymagania 

hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji ustalonych formalnie celów 

ochrony zidentyfikowanych ekosystemów. Dodatkowo zebrano dane dotyczące charakterystyki 

wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów, na zmiany hydromorfologiczne tj. zawierające 

zidentyfikowane parametry ekosystemów wrażliwych na zmiany oraz określono wymagania co 

do ich optymalnego stanu oraz zakresu dopuszczalnych zmian. Przedstawiono zagrożenia 

zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla osiągnięcia celów 

środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych formalnie w dokumentach 

ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany zadań ochronnych itd.) z osobnym 

wyszczególnieniem tych, które wynikającą z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko. Na koniec 

określono działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 

hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji przyjętych celów  

i norm ochrony. 

5. Charakterystyka obecnych i potwierdzonych perspektywicznych funkcji 

zbiornika Jeziorsko 

Zbiornik Jeziorsko jest zbiornikiem wielozadaniowym, którego funkcje wg Instrukcji 

Gospodarowania Wodą (Hydroprojekt Poznań 2008) związane są m.in. z następującymi celami 

piętrzenia i gromadzenia wody: 
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1. zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Warty poniżej zbiornika poprzez 

redukcję wezbrań powodziowych,  

2. kształtowanie zasobów wodnych w dolinie rzeki poprzez uzyskanie znaczącego wpływu na 

wielkość bieżącego przepływu w rzece Warcie i tym samym umożliwienie sterowania 

przepływem w zakresie przepływów niskich i wysokich, w ramach kształtowania zasobów 

wodnych rzeki Warty w dolinie poniżej zbiornika. 

W ramach pkt. 2 zbiornik Jeziorsko powinien umożliwić:  

 zagwarantowanie w rzece Warcie poniżej zbiornika - przepływu nienaruszalnego,  

 przerzut wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego dla uzupełnienia wody w 

systemie chłodniczym Elektrowni Pątnów i Konin,  

 przerzut wody do systemu chłodniczego Elektrowni Adamów,  

 wykorzystanie retencjonowanej wody przez przemysł i gospodarkę komunalną  

w rejonie doliny rzeki Warty,  

 wykorzystanie retencjonowanej wody dla nawodnień w rolnictwie,  

 wyrównania przepływów rzeki Warty w okresach niżówkowych,  

 poprawianie warunków żeglugowych na odcinkach żeglownych rzeki Warty. 

3. energetyczne wykorzystanie piętrzenia w zbiorniku Jeziorsko poprzez produkcję energii 

elektrycznej w elektrowni wodnej Jeziorsko zlokalizowanej przy zaporze czołowej,  

4. prowadzenie gospodarki rybackiej na zbiorniku oraz w ośrodku zarybieniowym na 

kompleksie stawów w Pęczniewie, 

5.  utrzymanie w górnej partii zbiornika warunków siedliskowych dla ptactwa wodnego,  

6. umożliwienie rozwoju rekreacji i turystyki wokół zbiornika. 

 

Wg opracowania  „Zbiornik wodny „Jeziorsko” na rzece Warcie - Ocena oddziaływania na 

środowisko (Hydroprojekt - Poznań 2000) zbiornik Jeziorsko „podniósł wartość krajobrazu, 

pomnożył jego walory krajoznawcze, zwiększając tym samym atrakcyjność terenu jako 

przestrzeni dla rekreacji i turystyki”. Natomiast walory przyrody związanej ze zbiornikiem w dużej 

części powstały jako nowe w efekcie utworzenia zalewu. Powstanie zbiornika i użytkowanie jego 

obrzeży jako przestrzeni rekreacyjnej przez osoby przyjeżdżające (turystów) stworzyło nowe 

możliwości dla mieszkańców okolicznych wsi i miejscowości. Do tej pory rozwój turystyczny 

obrzeży zbiornika nie był dość intensywny. Rośnie rola zbiornika jako miejsca uprawiania sportów 

wodnych i żeglarstwa. Każdego roku rozgrywane są tu zawody kajakowe i motorowodne. 
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Zbiornik Jeziorsko jest obiektem wyjątkowo atrakcyjnym i łatwo dostępnym, stąd też jest 

szczególnie zagrożony negatywnymi skutkami nieprawidłowo rozwijającej się rekreacji. 

Według aktualnych (sierpień 2014 r.) założeń projektu "Zagospodarowanie turystyczne 

rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego przedstawiła 

koncepcję projektu partnerskiego, w którego skład wchodzą: Gmina Pęczniew, Gmina i Miasto 

Warta (Lider projektu), Powiat Poddębicki oraz Powiat Sieradzki. W Ostrowie Warckim swoje 

inwestycje chcą zrealizować Państwowa Straż Pożarna oraz Chorągiew Łódzka. PSP chce 

wybudować ośrodek szkoleniowy dla strażaków o znaczeniu wodno-nurkowym, ogólnego 

ratownictwa oraz całe wyposażenie niezbędne do ww. szkoleń. Harcerze przy współpracy  

z Politechniką Łódzką mają w planach wybudować nowoczesny budynek, który będzie spełniał 

funkcje turystyczną oraz edukacyjną. Gmina Pęczniew chce podobnej inwestycji, która już istnieje 

w Ostrowie, Powiat Poddębicki to rozbudowa Centrum Zdrowia w oparciu o wykorzystanie 

naturalnych surowców leczniczych, natomiast Powiat Sieradzki chce poprawy infrastruktury 

drogowej, która zapewni sprawny i bezpieczny dojazd do Jeziorska. 

Obecnie na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych wskazać można 

bezpośrednich użytkowników korzystających z wody zmagazynowanej w zbiorniku:  

 RZGW w Poznaniu, który wykorzystuje odpływ ze zbiornika dla potrzeb elektrowni wodnej 

Jeziorsko. Do produkcji elektrycznej wykorzystuje się odpływ bieżący w ilości do 70 m3/s 

przez dwie turbiny zamontowane w elektrowni.  

 RZGW w Poznaniu (obecny użytkownik stawów rybnych), który posiada pozwolenie 

wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego (decyzja z dnia 

02.04.2009 r., znak: RO.VI-MC-62132/1-5/09) na pobór wody ze zbiornika wodnego 

Jeziorsko za pomocą istniejącego ujęcia grawitacyjnego w km 0+930 zapory bocznej Pichny 

w maksymalne ilości 1,0 m3/s (możliwość poboru tylko przy poziomie piętrzenia  

w zbiorniku > 118,10 m n.p.m.) oraz pobór wody za pomocą ujęcia brzegowego z kanału 

rzeki Pichny w km 0+030 w maksymalnej ilości 1,0 m3/s do napełniania 12 stawów rybnych 

o powierzchni lustra wody 174 ha oraz na podtrzymanie wody w stawach w okresie od 15 

lutego do 15 października.  

 Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A., który posiada pozwolenie wodnoprawne 

wydane przez Ministra Środowiska (decyzja z dnia 27.04.2001 r., znak: BOA-IIpw-

154/1491/00/LC) na przesył wody w ilości od 0,4 m3/s do max 0,8 m3/s ze zbiornika 
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Jeziorsko poprzez przepompownię Miłkowice II, kanałem krytym do węzła Wilczków, rzeką 

Teleszyną do węzła Przykona i kanałem otwartym do rzeki Kiełbaski. Zgodnie z zapisami 

tego pozwolenia wodnoprawnego pobór wody do przesyłu w pierwszej kolejności powinien 

się odbywać ze zbiornika wyrównawczego przy przepompowni Miłkowice II, a ze zbiornika 

Jeziorsko w przypadku niedoboru wody w zbiorniku wyrównawczym.  

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowy Odział  

w Koninie, który posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora RZGW  

w Poznaniu (decyzja z dnia 28.12.2001 r., znak: Z-592-2/2055/01) na przerzut wody ze 

zbiornika Jeziorsko do zmodernizowanej Strugi Spicimierskiej w maksymalnej ilości 1,72 

m3/s, za pośrednictwem budowli upustowej w zaporze czołowej zbiornika Jeziorsko. 

Wielkość przerzutów wody zmienia się w poszczególnych okresach sezonu wegetacyjnego 

przy czym maksymalny przerzut 1,72 m3/s planowany jest od 10 czerwca do 10 lipca.  

 Ponadto RZGW w Poznaniu jest zobowiązane (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

22.12.2006 r., znak: SR.II-6.6811-45/06 oraz decyzja Prezesa KZGW z dnia 05.04.2007 r., znak: 

KZGW-oa-22a/425/07/MP) m.in. na pobór na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego 

wody z rzeki Warty w km 406,6 poprzez pompownię Morzysław w ilości 5,9 m3/s w sytuacji 

deficytów wody, dla zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników korzystających ze 

szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego (głównie elektrowni Konin  

i Pątnów oraz innych odbiorców w zlewni Noteci Wschodniej), przy zachowaniu w korycie 

rzeki Warty przepływu nienaruszalnego, biologicznego 18,2 m3/s w przekroju Konin – Sławsk.  

Dodatkowo zbiornik wykorzystywany jest w gospodarce rybackiej poprzez prowadzenie 

gospodarki rybackiej na zbiorniku oraz w ośrodku zarybieniowym na kompleksie stawów  

w Pęczniewie. W załączniku do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zamieszczono Wykaz Obwodów Rybackich w 

Regionie Wodnym Warty. Obwód rybacki zbiornika wodnego Jeziorsko na rzece Warta stanowi 

obwód Nr 4. Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Jeziorsko, wody rzeki Warta na 

odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Warta na drodze wojewódzkiej Warta – Szadek 

do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu rzeki Warta  

w odległości 1500 m od osi podłużnej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko, wody 

dopływów tego zbiornika albo tego odcinka rzeki oraz stanowiące własność Publiczną wody 

starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub 
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uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo tego zbiornika, albo ich 

dopływów. Na zbiorniku Jeziorsko gospodarkę rybacką prowadzi Okręg PZW Sieradz.  

Nie jest możliwa jednoznaczna ocena wpływu Zbiornika na Przyrodę, gdyż w strefie jej 

oddziaływania są siedliska i gatunki o zróżnicowanych wymaganiach ekologicznych. Daje się 

jednak zauważyć dużą liczbę cennych przyrodniczo elementów, na które negatywny wpływ ma 

spłaszczenie naturalnych spiętrzeń wiosennych i ograniczenie długoterminowych zalewów. 

Jednocześnie niwelując letnie deficyty zbiornik korzystnie wpływa na siedliska hydrofilne 

wrażliwe na przesuszenia. 

6.  Analiza możliwości optymalizacji funkcji zbiornika i sposobu gospodarowania 
wodą na zbiorniku w celu zapewnienia realizacji jego niezbędnych funkcji przy 
najmniejszym negatywnym jego oddziaływaniu na stan lub potencjał JCWP 
znajdujących się w granicach SCWP W0503 oraz na osiągniecie celów i norm 
dla obszarów chronionych pozostających w zasięgu praktycznego 
oddziaływania zbiornika 

 Analiza dostępnych materiałów pozwoliła stwierdzić, że zbiornik oddziałuje na liczne 

obszary objęte ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w których znajdują się 

siedliska zależne od wód. 

 Analizy wykazały, że na wszystkich tych obszarach występują praktycznie jednolity 

wzorzec siedlisk chronionych, do których zalicza się: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion; 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek; 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium); 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe); 

Nieco rzadziej występowały też: 

1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary  

3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea; 

 Na obszarach chronionych położonych poniżej zbiornika Jeziorsko występują powszechnie 

także siedliska, które nie należą do typowych cenoz hydrofitowych ale ich rozwój silnie zależy od 

zjawisk fluwialnych. Należy tu uwzględnić następujące siedliska: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) ). 
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6510: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) –  

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe (Ficario-Ulmetum)  

 Na terenach chronionych położonych poniżej zbiornika Jeziorsko występują liczne gatunki 

zwierzą polegających ochronie. Szczególnie bogata jest awifauna, wśród której szczególnie liczne 

są gatunki siedlisk wodno-błotnych. 

 Siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt występujące na  terenach chronionych 

położonych poniżej zbiornika Jeziorsko wykazują różnorodne upodobania ekologiczne. 

Przeważają siedliska i gatunki preferujące wymagające naturalnych wylewów, które długotrwale 

zalegają w dolinie rzecznej. Są jednak siedliska oraz gatunki ptaków, które preferują krótsze 

zalewy. Dla wielu siedlisk i gatunków kluczowe jest maksymalne nawodnienie, bez okresowych 

wahań poziomu wody i gdyż wykazują wrażliwość na jakiekolwiek deficyty  uwilgotnienia. 

Większość gatunków preferuje naturalne brzegi z mocno rozwiniętą strefą szuwarową i 

roślinnością pływającą. Pewne gatunki jednak negatywnie reagują na zbytnie zarastanie 

akwenów i preferują strefy otwartej wody. Dla wielu gatunków ptaków istotne jest 

występowanie naturalnych rzecznych form hydromorfologicznych związanych z erozją brzegową i 

akumulacją rumowiska. 

 Obecnie Zbiornik negatywnie oddziałuje na siedliska i gatunki preferujące silne 

naturalne spiętrzenia wiosenne połączone z długoterminowymi zalewami. Obliczone wartości 

przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla aktualnej geometrii przekroju 

wykonane z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek układu zwierciadła 

wody w obszarach chronionych położonych powyżej Poznania. Są to spadki zw. wody dla SWW w 

granicach 53-66 cm dla wartości średnich rocznych (XI-X). Są to wartości wskazujące na istotny 

wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary położone w dolinie zalewowej, w szczególności  

w pobliżu koryta Warty, które powodują ograniczenie częstotliwości i czasu trwania zalewów. 

 Jednocześnie zbiornik niwelując letnie deficyty korzystnie wpływa na siedliska hydrofilne 

wrażliwe na przesuszenia. 

Zbiornik retencyjny Jeziorsko jest zbiornikiem wielozadaniowym. Sposób gospodarowania 

wodą na zbiorniku wynika z realizacji przez niego funkcji społecznych, gospodarczych  

i środowiskowych. Główne cele gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku dotyczą: 

zagwarantowania przepływu nienaruszalnego, wyrównania przepływów poniżej zbiornika, 

pokrycia deficytów wody dla potrzeb gospodarki komunalnej, rolnictwa, przemysłu 

energetycznego, i rybactwa, energetycznego wykorzystania wody, umożliwienie rozwoju 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

29 

turystyki i rekreacji wokół zbiornika, zmniejszenie zagrożenia powodziowego oraz pokrycie 

potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Podczas gospodarowania wodą na 

wielozadaniowych zbiornikach retencyjnych tej klasy ważności i wielkości na dużych rzekach 

nizinnych ,biorąc pod uwagę szeroki zakres ich zadań należy spodziewać się, że może dochodzić 

do konfliktów w realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Prowadzenie 

gospodarki wodnej powinno wynikać zatem z określonej hierarchii celów/funkcji zbiornika.  

Przeprowadzone analizy hydrologiczne wpływu zbiornika Jeziorsko oraz założonego 

schematu gospodarowania wodą na reżim hydrologiczny rzeki Warty w kontekście realizacji 

określonych celów związanych z ochroną ekosystemów wodnych i od wód zależnych wykazało, że 

istnieje swoisty konflikt pomiędzy realizacją ustalonych formalnie celów ochrony 

zidentyfikowanych dla ekosystemów Zbiornika Jeziorsko PLB100002 oraz ekosystemów 

położonych poniżej zbiornika na obszarach w zasięgu jego oddziaływania np: Dolina Środkowej 

Warty PLB300002, Ostoja Nadwarciańska PLB300009, Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053, 

Rogalińska Dolina Warty PLH 300012 i Ostoja Wielkopolska PLH3000010. Z jednej strony dla 

zrealizowania zadań ochronnych na obszarze PLB100002 Zbiornik Jeziorsko wymagane jest 

utrzymywanie stałego poziomu wody bez wyraźnych wahań. Do zrealizowania tego celu 

konieczne jest napełnienie zbiornika w okresie roztopów wiosennych, co prowadzi do 

ograniczenia występowania poniżej zbiornika niewielkich fal wezbraniowych. Powoduje to 

zagrożenie dla siedlisk preferujących silne naturalne spiętrzenia wiosenne połączone  

z długoterminowymi zalewami oraz dla ptaków na obszarze Doliny Środkowej Warty PLB300002, 

uzależnionych od w/w siedlisk . Brak wezbrań w okresie wiosennego napełniania zbiornika 

Jeziorsko  może ograniczać możliwości zasilania w okresie wiosennym starorzeczy, zwiększając 

ich zagrożenie eutrofizacją i zarastaniem. Rozpatrując samo oddziaływanie zbiornika na formy 

ochrony przyrody zlokalizowane w zasięgu jego bezpośredniego oddziaływania należy zaznaczyć, 

że oddziaływanie to nie ma jednoznacznie negatywnego charakteru. Występujące na 

analizowanych obszarze oddziaływania zbiornika wykazują różnorakie upodobania siedliskowe. 

Jakkolwiek dominują głównie siedliska i gatunki, które preferują naturalne długotrwałe zalewy to 

są też takie, które preferują zalewy krótsze które preferują stabilne warunki wodne bez wyraźnej 

zmienności poziomów wody i wykazują dużą wrażliwość nawet na niewielkie deficyty wody. 

Zgodnie z decyzją w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie  

i retencjonowanie wód rzeki Warty w zbiorniku Jeziorsko w 2014 roku obniżono NPP o 0,5 m 

wydłużając jednocześnie czas jego utrzymywania. Zmiany te mają za zadanie zwiększyć rezerwę 
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powodziową zbiornika. Zmieniony reżim pracy zbiornika ograniczy normalną użytkową 

pojemność retencyjną, tym samym zmniejszy negatywne oddziaływanie na naturalny reżim 

hydrologiczny Warty poniżej zbiornika i bezpośredni powyżej, zarówno w zakresie 

charakterystyki przepływów wysokich jak i niskich. W okresie wezbrań wiosennych większa niż 

dotychczas część przepływu będzie przeprowadzana przez zbiornik bez retencjonowania (szybsze 

osiągnięcie obniżonego NPP) co zmniejszy pożądane z punktu środowiskowego, ścięcie 

przepływów wysokich i wezbraniowych i poprawi zmienność ich występowania. Z drugiej strony, 

z uwagi na zmniejszenie retencjonowanych zasobów, zmniejszy się możliwość zasilania 

przepływu poniżej zbiornika w okresach niżówkowych, co zbliży ich charakterystykę do naturalnej 

(występującej przed wybudowaniem zbiornika). Skutki tego działania są pozytywne. 

Występujące konflikty wynikające z przyjętego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi 

wyraźnie wskazują, że należy wskazać priorytety w zakresie realizacji określonych celów/funkcji. 

Pozwoli to narzucić określony sposób gospodarowania wodą na zbiorniku. Wyraźne 

zdefiniowanie priorytetów w zakresie realizacji celów środowiskowych powyżej i poniżej 

zapory zbiornika z jednej strony  i celów społecznych i gospodarczych z drugiej strony, pozwoli 

na identyfikacje optymalnych parametrów, które pozwolą wskazać właściwy sposób 

gospodarowania wodą na zbiorniku, ograniczający jego negatywne środowiskowe 

oddziaływanie przy realizacji  pozostałych funkcji.  Na obecnym etapie nie można w sposób 

jednoznaczny wskazać charakterystycznych parametrów hydrologicznych ograniczających 

możliwość lub narzucających sposób gospodarowania wodami poza tymi istniejącymi: 

dotyczącymi przepływu nienaruszalnego i innych, wynikających z realizacji innych celów,  

określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.  

Jednoznaczne określenie priorytetów realizacji celów pozwoli na optymalne sterowanie 

pracą zbiornika. Funkcjonowanie systemu wspomagającego zarządzanie pracą zbiornika w trybie 

rzeczywistym powinno bazować na zintegrowanym systemie monitoringu i prognoz 

hydrometeorologicznych. Umożliwiłoby to, podejmowanie trafnych decyzji w zakresie 

gospodarowania wodą na zbiorniku w celu optymalnej realizacji przez zbiornik nadrzędnych 

funkcji publicznych, gospodarczych i środowiskowych. Tylko w tak działającym systemie możliwe 

jest takie optymalizowanie pracy zbiornika, aby powodować możliwie maksymalne odtworzenie 

naturalnego reżimu hydrologicznego Warty w okresach najbardziej pożądanych przez siedliska 

znajdujące się w zasięgu jego oddziaływania (np. kontrolowane zalewy na odcinku poniżej, które 

są istotne dla funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych), bez negatywnego 
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oddziaływania na ekosystemy samego Zbiornika Jeziorsko przy niezbędnej realizacji  pozostałych 

funkcji, wynikających z zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej i możliwości korzystania z wód 

do celów rekreacji i gospodarczych. Gospodarowanie wodą na zbiornikach tego typu musi 

stanowić swoisty kompromis, nie da się, bowiem spełnić w 100% wymagań wszystkich 

użytkowników i konsumentów wód. Jak przedstawiono na powyższych przykładach nawet  

w obrębie jednego obszaru np. realizacji funkcji środowiskowych może dochodzić do 

wewnętrznej sprzeczności związanych z realizacją podstawowych celów i norm ochrony dla 

ekosystemów od wód zależnych na poszczególnych obszarach a nawet wewnątrz nich. Problemy 

takim nie poświęca się jednak należytej uwagi. W istniejących warunkach administrowanie 

zbiornikiem zmusza do prowadzenia polityki kompromisu, polegającej na ciągłym i doraźnym 

poszukiwaniu rozwiązań problemów zagrożenia powodzią i suszą przy jednoczesnym zachowaniu 

dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych.  

Sposób gospodarowania wodą na zbiorniku jest określony w obowiązującym pozwoleniu 

wodnoprawnym na piętrzenie, retencjonowanie i energetyczne wykorzystanie wód rz. Warty. 

Dokument ten determinuje pracę zbiornika w określonych warunkach hydrologicznych. Stąd też 

wszelkie działania mające na celu optymalizację pracy zbiornika muszą uwzględniać zapisy tego 

dokumentu. Jednocześnie zbiornik jest elementem sieci rzecznej, wpływającym na jej reżim 

hydrologiczny. Zmiana reżimu przepływu, która została w niniejszym opracowaniu 

zaprezentowana, może mieć pozytywny lub negatywny wpływ w tym samym punkcie rzeki. 

Przykładem jest tutaj sytuacja, w której na jednym brzegu występują tereny rolnicze, w tym 

grunty orne a na drugim obszary chronione z siedliskami wymagającymi częstych okresów 

zalewu. Trudno w takiej sytuacji określić funkcję celu gospodarowania wodą na zbiorniku, bez 

wskazania (często arbitralnie) priorytetów. Jeśli priorytetem jest zapewnienie komfortu 

hydrologicznego obszarom chronionym wymagającym częstego zalewania, należy gospodarkę na 

zbiorniku ukierunkować na maksymalizację liczby dni ze stanami powyżej wody brzegowej. Może 

to z kolei kłócić się z  wymogami realizacji innej funkcji środowiskowej biornika, która zakłada 

utrzymanie stałego piętrzenia w określonym przedziale czasowym. Omówione tu przykłady 

wskazują na złożoność problematyki optymalizacji pracy zbiorników retencyjnych już na poziome 

zdefiniowania funkcji celu. Wyjątek stanowią okresy ekstremalne, które wymuszają na zarządcy 

zbiornika przeprowadzenie procesu gospodarowania wodą zgodnie z jednoznacznie określonymi 

priorytetami. Zdarzeniami ekstremalnymi będzie przejście fali powodziowej lub długotrwały 

przepływ niżówkowy, mniejszy od minimalnego dopuszczalnego zrzutu ze zbiornika. Funkcjami 
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celu w tych sytuacjach są: 

 maksymalna redukcja przepływu, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczeń 

eksploatacyjnych (np. maksymalnego dobowego przyrostu stanów) zapewniająca 

bezpieczeństwo zbiornika lub koryta poniżej zapory w okresie przejścia fali powodziowej, 

 maksymalizacja przepływu oraz okresu czasu jego trwania w okresie alimentacji cieku. 

W obydwu sytuacjach nie istnieje konflikt celów na odcinku poniżej zbiornika. Każde 

zdarzenie ekstremalne wpływa negatywnie zarówno na obszary chronione jak i użytkowane 

gospodarcze.  

Przeprowadzone analizy wykazują, że wskazanie rozwiązań, które mogą zostać 

wprowadzone w warunkach korzystania z wód zlewni określających szczegółowe wymagania  

w zakresie stanu wód wynikających z ustalonych celów środowiskowych i priorytetów  

w zaspokajaniu potrzeb wodnych lub ograniczeń w korzystaniu z wód wymaga jasnego określenia 

nadrzędnych funkcji zbiornika, wyartykułowania realizowanych przez zbiornik uzgodnionych 

celów i ich zakresu. Ograniczanie negatywnego oddziaływania zbiornika na stan zasobów 

wodnych i obszary chronione w pierwszej kolejności powinny być ukierunkowane na zmiany 

charakterystyki pracy zbiornika, zmierzające do możliwego, w kontekście pozostałych funkcji 

zbiornika, odtwarzania naturalnego reżimu hydrologicznego lub przynajmniej, w przypadku braku 

lub wyczerpania takich możliwości, stymulowania w najbardziej pożądanych okresach 

wiosennych kontrolowanych fal wezbraniowych, które umożliwiałyby pełniejszą realizację celów 

na obszarach chronionych. Działania te powinny być ściśle kontrolowane w zakresie monitoringu 

hydrologicznego i biologicznego. 
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1. Wstęp 

 Wykonanie opracowanie pt. „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – 

materiały wyjściowe do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko” 

wykonane zostało na zlecenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 Celem przedmiotowego opracowania jest przygotowanie merytorycznych podstaw do 

formułowania przez Dyrektora RZGW w Poznaniu warunków korzystania z wód zlewni SCWP 

W0503 „Zbiornik Jeziorsko”, zawierających indywidualne zasady gospodarowania wodami tej 

zlewni, w kontekście osiągnięcia celów środowiskowych wód oraz ekosystemów zależnych od 

wód znajdujących się w jej granicach lub pozostających w strefie jej oddziaływania. Warunki te 

stanowią kontynuację Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry w zlewni 

zbiornika Jeziorsko, która to zlewnia została m.in. wskazana w tym dokumencie jako ta, dla 

której wdrożenie zasad ochrony wynikających z tego dokumentu nie eliminują zagrożenia 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Merytoryczny zakres prac obejmował charakterystykę jednolitych części wód 

powierzchniowych wchodzących w skład scalonej części wód SCWP W0503 pn. Zbiornik Jeziorsko. 

W opracowaniu oceniono zakres i wielkość oddziaływania zbiornika Jeziorsko na naturalny reżim 

hydrologiczny rzeki Warty oraz zakres praktycznego oddziaływania wpływu pracy zbiornika na 

parametry hydrologiczne rzeki Warty. Zidentyfikowano potrzeby hydrologiczne formalnie 

ustanowionych, na podstawie ustawy o ochronie przyrody, obszarów chronionych w zlewni SCWP 

Zbiorniki Jeziorsko oraz w zlewniach JCWP rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko, w zasięgu 

zidentyfikowanego praktycznego oddziaływania zbiornika. W opracowaniu zawarto również 

charakterystykę obecnych i potwierdzonych perspektywistycznych funkcji zbiornika oraz 

przeanalizowano możliwości optymalizacji sposobu gospodarowania wodą na zbiorniku w celu 

zapewnienia realizacji jego niezbędnych funkcji przy najmniejszym negatywnym jego 

oddziaływaniu na stan lub potencjał JCWP znajdujących się w granicach SCWP W0503 oraz na 

osiągnięcie celów i norm dla obszarów chronionych pozostających w zasięgu praktycznego 

oddziaływania zbiornika. W trakcie realizacji przedmiotowego opracowania, zmianie uległo 

pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Warty w zbiorniku 

Jeziorsko. W związku z tym w analizie pracy zbiornika uwzględniono zarówno poprzednią (NPP = 

120,50 m n.p.m.) jak i nową rzędną normalnego poziomu piętrzenia NPP = 120,00 m n.p.m.,  

a także nowy harmonogram pracy zbiornika. 

W ramach przygotowywanego opracowania wykorzystano (dostarczone m.in. przez 

RZGW Poznań) następujące materiały formalno – prawne: 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 
9 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 86, poz. 579).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji 

gospodarowania wodą (Dz. U. Nr 150, poz. 1087).  

 Zbiornik wodny „Jeziorsko” na rzece Warcie. Instrukcja gospodarowania wodą. BSiPBW 

Hydroprojekt Poznań 2008 r. 

 Zbiornik wodny „Jeziorsko” operat wodnoprawny BSiPBW Hydroprojekt Poznań 2008 r. 

 Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie, retencjonowanie i energetyczne wykorzystanie 

wód rzeki Warty – decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29 października  

2008 r., znak: RO.VI-MC-62132/3-10/08.  

 Pozwolenie wodnoprawne dla Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA na przesył 

wody ze zbiornika Jeziorsko przez pompownię Miłkowice, kanałem krytym do węzła 

Wilczków, rzeką Teleszyną do węzła Przykona i kanałem otwartym do rzeki Kiełbaski oraz 

piętrzenie wód rzeki Teleszyny w zbiorniku Żeronice – decyzja Ministra Środowiska z dnia 

27 kwietnia 2001 r., znak: BOA-lIpw-154/1491/00/LC. 

 Pozwolenie wodnoprawne w sprawie utrzymania w/w pozwolenia – decyzja Ministra 

Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r., znak: BOAIIpw-134/1244/01/LC.  

 Umowa nr 67/RZGW/PAK/2007 z dnia 31.03.2007 r. na odwodnienie polderu Teleszyna.  

 Pozwolenie wodnoprawne dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Poznaniu na ujęcie wody ze zbiornika wodnego Jeziorsko oraz jej przerzut do 

zmodernizowanej Strugi Spicimierskiej, przesył wody ze Strugi Spicimierskiej do rzeki Kaczki 

oraz z rzeki Kaczki do rzeki Trzemeszki – decyzja Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia  

28 grudnia 2001 r., znak: Z-592-2/2055/01.  

 Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze zbiornika Jeziorsko oraz piętrzenie wód w 

stawach rybnych w Pęczniewie – decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia  

02 kwietnia 2009 r., znak: RO.VI-MC-62132/1-5/09.  

 Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę przepompowni Pęczniew, mieszczącej się przy 

zaporze bocznej rzeki Pichny, stanowiącej element zbiornika retencyjnego Jeziorsko 

usytuowanego na rzece Warcie w km 484+300 (zapora czołowa) – decyzja Wojewody 

Łódzkiego z dnia 06 lipca 2005 r., znak: SR.IVA6811-3/Jz/97/05.  

 Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody na Kanale Ślesińskim dla utrzymania drogi 
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wodnej II klasy miedzy rzeką Wartą a jeziorem Gopło, pobór wody z rzeki Warty w km 

406,6 poprzez pompownię Morzysław i dalej Kanał Ślesiński do Pątnowa, a stamtąd 

przerzut poprzez pompownię Pątnów do stanowiska szczytowego Kanału Ślesińskiego oraz 

zrzut wody jazem w Gawronach do rzeki Noteć Wschodnia – decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2006 r., znak: SR.II-6.681-45/06 oraz decyzja Prezesa 

KZGW z dnia 05 kwietnia 2007 r., znak: KZGW-oa-22a/425/07/MP.  

 Zbiornik wodny Jeziorsko na rzece Warcie. Ocena oddziaływania na środowisko. BSiPBW 

Hydroprojekt Poznań 2000 r.  

 Badania zmian pojemności. Zbiornik Jeziorsko. IMGW Warszawa 2008 r. 

 Studium funkcjonalności zbiornika retencyjnego Jeziorsko, BSiPBW Hydroprojekt Poznań 2013 r. 

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu retencji powodziowej na 

zbiorniku wodnym Jeziorsko poprzez obniżenie normalnego poziomu piętrzenia o 0,5 m do 

rzędnej NPP = 120,00 m n.p.m. na następujące obszary Natura 2000: Zbiornik Jeziorsko 

PLB100002, Dolina Środkowej Warty PLB300002, Ostoja Nadwarciańska PLH30009, Lasy 

Żerkowsko - Czeszewskie PLH300053, Rogalińska Dolina Warty PLH3000, Ekolesner Łask 2013 r. 

 Decyzja w sprawie zmiany pozwolenia wodno prawnego na piętrzenie i retencjonowanie 

wód rzeki Warty w zbiorniku Jeziorsko – decyzja marszałka województwa łódzkiego z dnia 

29 sierpnia 2014 r., znak RŚ VI.7322.3.2.2011.MC. 
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2. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych wchodzących  
w skład scalonej części wód SCWP W0503 pn. Zbiornik Jeziorsko 

2.1. Przedstawienie oceny parametrów stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego 

W skład scalonej części wód powierzchniowych (SCWP) W0503 wchodzą dwie jednolite 

części wód powierzchniowych (JCWP): 

1. Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko 

2. Dopływ z Emilianowa 

 Szczegółowe informacje o przedmiotowych JCWP dotyczące ich identyfikacji, położenia, 

stanu zawiera tabela 1. Informacje zostały pozyskane z Plan Gospodarowania Wodami (PGW) 

na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451). 

Tabela 1. Szczegółowe informacje o Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwach Warta ze 
Zbiornikiem Jeziorsko oraz Dopływ z Emilianowa (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451) 

Nazwa JCWP Warta zeZbiornikiemJeziorsko Dopływ z Emilianowa 

Europejski kod JCWP PLRW60000183179 PLRW600016183176 

Scalona część wód 
powierzchniowych 
(SCWP) 

W0503 W0503 

Region wodny region wodny Warty region wodny Warty 

Obszar 
dorzecza 

Kod 6000 6000 

Nazwa Obszar dorzecza Odry Obszar dorzecza Odry 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
(RZGW) 

RZGW w Poznaniu RZGW w Poznaniu 

Status Silnie zmieniona część wód Naturalna część wód 

Ocena stanu umiarkowany umiarkowany 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

zagrożona niezagrożona 

Derogacje 4(4) - 1 / 4(4) - 2 - 

Uzasadnienie derogacji 

Zmiany hydromorfologiczne związane z 
ochroną przeciwpowodziową i 
zaopatrzenia w wodę; przerwana ciągłość 
biologiczna cieku - długi czas procesu 
inwestycyjnego pozyskania środków 
(NATURA 2000) - derogacja do 2027r. 

 

 

Scalona Część Wód Powierzchniowych W0503 posiada powierzchnię 123,88km2.  

W strukturze użytkowania SCWP dominują grunty orne, które stanowią ponad 63%. Niecałe 
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30% przedmiotowej SCWP zajmuje Zbiornik Jeziorsko. Szczegółowe informacje o użytkowaniu 

SCWP W0503 przedstawiono na rycinie 1. 

 

Ryc. 1. Lokalizacja oraz struktura użytkowania SCWP W0503 
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Stan/potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny 

Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko oraz 

Dopływu z Emilianowa, których dotyczy niniejsze opracowanie, została przeprowadzona na 

podstawie danych pochodzących w Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Ocenę 

oparto o wskaźniki biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne. Zgodnie z metodyką 

oceny JCWP, określono stan/potencjał przedmiotowych JCWP oraz stan ogólny. Ocena stanu 

przedmiotowych JCWP została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz.U.11.257.1545). 

JCWP Dopływ z Emilianowa została sklasyfikowana w zakresie oceny stanu ekologicznego, 

chemicznego oraz ogólnego i klasyfikację wykonano przy zastosowaniu procedury przenoszenia 

wyników ocen stanu wód. Kompleksowa ocena znajduje się w opracowaniu pn. „Weryfikacja  

i zestawienie wyników ocen WIOŚ stanu jednolitych części wód rzek i sztucznych zbiorników 

zaporowych monitorowanych w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 oraz 

wyników opracowanej w Ośrodku Monitoringu Jakości Wód Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego procedury przeniesienia ocen  

z monitorowanych JCW na podobne niemonitorowane JCW rzek”. Klasyfikację opracowano na 

podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska przekazanych z Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska do Ośrodka Monitoringu Jakości Wód Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w 2013 roku. Ocena wykonana 

została pod kierunkiem prof. nzw. dr inż. Wojciech Szczepańskiego i jest oficjalnym wynikiem 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 

W nawiązaniu do ww. dokumentu, JCWP Dopływ z Emilianowa posiada stan zły. Szczegółowe 

informacje o pełnej klasyfikacji zawiera tabela 2. 

JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko została sklasyfikowana w zakresie oceny 

potencjału ekologicznego, chemicznego oraz ogólnego i została wykonana w ramach PMŚ przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi w 2011roku. 

Wykonane badania przedmiotowej JCWP wykazały jej stan dobry. Szczegółowe 

informacje o pełnej klasyfikacji zawiera tabela 2. 
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Tabela 2. Klasyfikacja stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych o nazwach Warta ze 
Zbiornikiem Jeziorsko oraz Dopływ z Emilianowa 

Nazwa klasyfikowanej JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko Dopływ z Emilianowa 

Kod JCWP PLRW60000183179 PLRW600016183176 

Typ abiotyczny 0 (silnie zmieniona część wód) 
16 (potok nizinny lessowy lub 

gliniasty) 

JCWP naturalna Nie Tak 

Elementy biologiczne 
Potencjał dobry 

Stan Bardzo dobry 

Elementy fizykochemiczne; 
specyficzne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne 

Potencjał dobry 

Stan Dobry 

Elementy hydromorfologiczne 
Potencjał dobry 

Stan Bardzo dobry 

Stan/potencjał ekologiczny 
Potencjał dobry i powyżej 

dobrego Stan dobry 

Stan chemiczny Dobry Poniżej stanu dobrego 

Stan/Potencjał JCWP Dobry Zły 

 

2.2. Identyfikacja presji, odpowiedzialnych za obecny ich stan lub potencjał, 
stwarzających zagrożenie osiągnięcia celów 

JCWP Dopływ z Emilianowa 

Zlewnia JCWP Dopływ z Emilianowa w 98% użytkowana jest rolniczo. Ponadto 1%  

(0,4 km2) przedmiotowej zlewni JCWP stanowią tereny zurbanizowane oraz 1% lasy liściaste.  

Duży udział gruntów ornych w zlewni wpływa w decydujący sposób na stan przedmiotowej 

JCWP. Na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo dochodzi do zanieczyszczania wód 

powierzchniowych substancjami biogennymi pochodzącymi z przestrzennych (spływy 

powierzchniowe) oraz punktowych źródeł zanieczyszczeń (pryzmy z obornikiem zalkalizowane 

w bliskiej odległości od cieku lub/i na terenach zalewowych, nieuporządkowana gospodarka 

ściekowa w obszarze gospodarstw w tym nieszczelność zbiorników bezodpływowych).  

W konsekwencji dochodzi do wzmożonego procesu eutrofizacji wód powierzchniowych. 

Na obszarze przedmiotowej JCWP nie znajduje się oczyszczalnia ścieków, duże zakłady 

przemysłowe oraz składowiska odpadów mogące znacznie negatywnie oddziaływać na jakość 

wód powierzchniowych w  przedmiotowej JCWP.  
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JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko 

Prawie 47% zlewni bezpośredniej przedmiotowej JCWP to zbiornik Jeziorsko oraz tereny 

podmokłe w górnej części zbiornika.  Ponadto ok 48% stanowią tereny użytkowane rolniczo,  

3% to tereny zurbanizowane, a 2% to lasy. Tereny użytkowane rolniczo oraz obszary 

zurbanizowane łącznie stanowią ponad 50% zlewni i jest to czynnik istotnie negatywnie 

wpływający na jakość wody w przedmiotowej JCWP. Duży udział rolnictwa w zlewni, ma 

znaczny wpływ na stan przedmiotowej JCWP. Na obszarach gleb intensywnie użytkowanych 

rolniczo dochodzi do zanieczyszczania wód powierzchniowych substancjami biogennymi 

pochodzącymi ze spływów powierzchniowych (przestrzenne źródła zanieczyszczeń). Ponadto na 

terenach użytkowanych rolniczo występują punktowe źródła zanieczyszczeń, do których 

możemy zaliczyć m. in.: pryzmy z obornikiem zalkalizowane w bliskiej odległości od cieku lub/i 

na terenach zalewowych, nieuporządkowana gospodarka ściekowa w obszarze gospodarstw  

w tym nieszczelność zbiorników bezodpływowych. W konsekwencji dochodzi do wzmożonego 

procesu eutrofizacji wód powierzchniowych.  

W zlewni bezpośredniej przedmiotowej JCWP znajduje się oczyszczalnia ścieków, 

zlokalizowana w m. Jeziorsko, którą można zaliczyć do punktowych źródeł zanieczyszczeń.  

Ponadto ważnym czynnikiem wpływającym na stan JCWP Warta ze Zbiornikiem 

Jeziorsko jest jakość wody dopływająca do niej ze zlewni innych JCWP znajdujących się  

w bezpośrednim sąsiedztwie z przedmiotową JCWP. Jak wykazały badania prowadzone  

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska JCWP Warta od Żegliny PLRW600019183159 

do wpływu do Zbiornika Jeziorsko (odcinek Warty położony bezpośrednio powyżej zbiornika) 

posiada stan ogólny zły. Ponad to Dopływ z Cielc PLRW600016183174 (ogólny stan zły), Pichna 

PLRW6000201831789 od Urszulinki do ujścia (ogólny stan zły) oraz Niniwka 

PLRW6000171831729 (ogólny stan dobry). Powodem złego stanu JCWP wymienionych powyżej 

jest negatywne oddziaływanie antropogeniczne ze strony rolnictwa, gospodarki komunalnej czy 

przemysłu. Szczególnie Warta, wpływając do zbiornika Jeziorsko niesie ze sobą duże ilości 

substancji zanieczyszczających (w tym biogennych) wpływających negatywnie na jakość wody  

w zbiorniku. Zarazem, jak potwierdziły badania, obecnie nie jest to aż taka duża ilość 

zanieczyszczeń, która znacznie degradowałaby zbiornik od strony jakości wody. 
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2.3. Wskazanie działań umożliwiających osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału 
w perspektywie wskazanej w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(JCWP PLRW600016183176 – do 2015 r., JCWP PLRW6000183179 – do 2027 r.),  
z osobnym przedstawieniem tych, których wprowadzenie w warunkach korzystania  
z wód zlewni jest możliwe w kontekście upoważnienia ustawowego wynikającego  
z art. 115 ustawy Prawo wodne oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" 

JCWP Dopływ z Emilianowa 

JCWP pod nazwą Dopływ z Emilianowa (PLRW600016183176) jest ciekiem, którego 

wody płyną głównie przez tereny narażone na dopływ zanieczyszczeń ze źródeł 

powierzchniowych oraz punktowych pochodzących z działalności rolniczej. Ocena stanu wód 

powierzchniowych wykonana w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykazała stan 

zły. Na podstawie takiej oceny można wnioskować, że ryzyko negatywnego wpływu ze strony 

przedmiotowej JCWP na jakość wody w Zbiorniku Jeziorsko jest wysokie. Ze względu na 

stwierdzone zagrożenie i rolę zbiornika Jeziorsko w regionie, postanowiono w Planie 

Monitoringu Wód Powierzchniowych w 2017r. poddać rocznemu monitoringowi jakość wody  

w przedmiotowej JCWP. Planuje się prowadzić badania z wykorzystaniem wskaźników 

biologicznych, hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych i chemicznych.  

Przeprowadzona ocena stanu JCWP Dopływ z Emilianowa wykazała w 2012 roku stan 

zły. Należy przedsięwziąć działania ograniczające negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń 

przestrzennych oraz punktowych w szczególności spowodowanych działalnością rolniczą. 

Warunkiem niezbędnym podjęcia działań ochronnych konieczne są różnorodne, zakrojone na 

szeroką skalę i systematyczne działania realizowane na obszarze zlewni przedmiotowej JCWP. 

Zarazem należy zaznaczyć, że poprawa jakości wody w JCWP Dopływ z Emilianowa, korzystnie 

wpłynie również na jakość wody w Zbiorniku Jeziorsko. Do działań których wykonanie wpłynie 

korzystnie na stan przedmiotowej JCWP możemy zaliczyć: 

 Kontrola gospodarstw rolnych w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi.  

W szczególności gospodarstwach posiadających wysoka obsadę inwentarza żywego, do 

których możemy zaliczyć m. in. fermy stosujące technologie wielkoprzemysłowe; 

 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze zlewni JCWP;  

 Kontrola wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe. Przeprowadzenie 

kontroli szczelności szamb oraz prowadzenie systematycznego nadzoru nad 

prawidłowością ich opróżniania; 
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 Kontrola przydomowych istniejących oczyszczalni ścieków na terenie zlewni, zwłaszcza 

zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie wód (rowów, rzeki); 

 Stymulacja zjawisk fluwialnych; 

 Zastosowanie biofiltrów z makrofitów na Dopływie z Emilianowa oraz na ciekach 

(rowach) dopływających do niego; 

 Tworzenie pasów buforowych wzdłuż cieku – nasadzenia drzew i krzewów; 

 Zmiana użytkowania terenów – poprawa mozaikowatości  obszaru zlewni. Zamiana 

gruntów ornych na łąki czy pastwiska. Takie przekwalifikowanie szczególnie byłoby 

korzystne na obszarze bezpośrednio przyległym do rzeki. 

 Akcja edukacyjno-informacyjna dla ludności zamieszkującej obszar zlewni, która 

dotyczyłaby: 

o Przedstawieniu informacji o czynnikach degradujących jakości wody, 

o Bezpośrednie informowanie podmiotów najsilniej negatywnie wpływających na 

jakości wód powierzchniowych. Przedstawienie konkretnych rozwiązań 

umożliwiających redukcję zanieczyszczeń wody, 

o  Spotkania ze społecznością lokalną w poszczególnych gminach w obszarze zlewni 

w celu informacyjnym o zagrożeniach związanych z jakością wód 

powierzchniowych. 

JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko 

JCWP pod Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko (PLRW60000183179) wykazuje obecnie stan 

dobry. Istnieje jednak wysokie ryzyko wzmożenia eutrofizacji, która powodowana jest 

wzrostem poziomu substancji biogennych w wodzie, których źródłem głównie jest zlewnia 

bezpośrednia zbiornika oraz dopływająca woda z górnego odcinka Warty. W obecnej chwili, 

mimo tego, że w zbiorniku wodnym Jeziorsko woda wykazuje dobry stan, należy poczynić kroki 

w celu zminimalizowania dopływu substancji biogennych do zbiornika, co pozwoli utrzymać 

dobry stan w przyszłości. Działanie nie powinny być ograniczone do zlewni bezpośredniej, ale 

także do JCWP położonych bezpośrednio przy przedmiotowej JCWP.  

Do działań minimalizujących negatywny wpływ czynników degradujących jakość wody  

w JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko możemy zaliczyć: 

 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze zlewni bezpośredniej 

przedmiotowej JCWP oraz na obszarze położonym powyżej zbiornika; 
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 Kontrola oczyszczalni ścieków, pod względem ich efektywności oczyszczania ścieków, 

znajdujących się na obszarze zlewni przedmiotowej JCWP, z której woda 

odprowadzana jest za pomocą cieków do Zbiornika Jeziorsko. Ponadto kontrola 

pozostałych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych powyżej przedmiotowej JCWP; 

 Kontrola wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe na obszarach nie 

posiadających sieci kanalizacyjnej; 

 Przeprowadzenie kontroli szczelności szamb oraz prowadzenie systematycznego 

nadzoru nad prawidłowością ich opróżniania; 

 Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie zlewni, zwłaszcza zlokalizowane 

w bliskim sąsiedztwie wód (rowów, rzeki); 

 Kontrola gospodarstw rolnych w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi.  

W szczególności gospodarstwach posiadających wysoka obsadę inwentarza żywego do 

których możemy zaliczyć m. in. fermy stosujące technologie wielkoprzemysłowe; 

 Oczyszczanie i konserwacja cieków dopływających do przedmiotowej JCWP; 

 Zastosowanie biofiltrów z makrofitów na ciekach (rowach), na których stwierdzi się 

wysokie stężenia substancji biogennych w wodzie; 

 Utrzymanie stref buforowych z trwałymi użytkami zielonymi w bezpośrednim 

sąsiedztwie cieków i na brzegach Zbiornika Jeziorsko;  

 Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż cieków; 

 Zmiana użytkowania terenów – poprawa mozaikowatości  obszaru zlewni bezpośredniej 

Zbiornika. Zamiana gruntów ornych na łąki czy pastwiska.  

 Akcja edukacyjno-informacyjna dla ludności zamieszkującej obszar zlewni, która 

dotyczyłaby: 

o Przedstawienia szczegółowych działań na rzecz czystości wód w rolnictwie, 

o Przedstawieniu informacji o czynnikach degradujących jakości wody, 

o Bezpośrednie informowanie podmiotów najsilniej negatywnie wpływających na 

jakości wód powierzchniowych. Przedstawienie konkretnych rozwiązań 

umożliwiających redukcję zanieczyszczeń wody, 

o  Spotkania ze społecznością lokalną w poszczególnych gminach w obszarze zlewni 

w celu informacyjnym o zagrożeniach związanych z jakością wód 

powierzchniowych. 
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2.4. Ocena zagrożenia osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału w perspektywie czasowej 

przewidzianej w Planie GWnOD Odry, po wprowadzeniu określonych działań 

ograniczających presje odpowiedzialne za zagrożenie osiągnięcia celów 

środowiskowych 

JCWP Dopływ z Emilianowa 

Kompleksowe wprowadzenie działań dotyczących polepszenia stanu przedmiotowej 

JCWP spowoduje osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie 

Wodnej. Wybiórcze działania nie dadzą oczekiwanego efektu, jakim jest dobry stan wód. 

Najważniejszym czynnikiem degradującym jakość wody w przedmiotowej JCWP jest 

użytkowanie terenu. Jeśli zostaną poczynione działania związane z ograniczeniem dopływu 

ilości substancji biogennych w wodzie do JCWP, to jest szansa, że cele środowiskowe zostaną 

osiągnięte. Zarazem należy pamiętać, żeby działania były wprowadzane konsekwentnie na 

obszarze całej zlewni JCWP.  

Wprowadzenie działań które poprawiłyby stan przedmiotowej JCWP będzie trwał kilka, 

 a może nawet kilkanaście lat. W związku z czym, dla przedmiotowej JCWP należy zastosować 

derogacje związane z osiągnięciem celów środowiskowych w Planie Gospodarowania Wodami 

do 2027 roku. W czasie obowiązywania derogacji, należy podjąć stosowne działania – 

wymienione w niniejszym opracowaniu, aby po upływie okresu ich obowiązywania, cele 

środowiskowe zostały osiągnięte. 

JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko 

Obecnie ogólny stan JCWP Warta ze zbiornikiem Jeziorsko na której płożony jest, 

Zbiornik Jeziorsko jest dobry i spełnia wymagania określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Przy stabilnych warunkach klimatycznych oraz hydrologicznych stan wody w zbiorniku nie 

pogorszy się.  Zarazem należy pamiętać, że zbiornik poddany jest silnym presjom do których 

możemy zaliczyć, zły stan wód dopływających do niego oraz niekorzystne użytkowanie zlewni 

bezpośredniej zbiornika. W związku z czym dobry stan Zbiornika należy traktować jako wysoce 

zagrożony. Ponadto istotnym czynnikiem decydującym o jakości wody w Zbiorniku Jeziorsko, 

jest bardzo duża zlewnia całkowita Warty do Zbiornika Jeziorsko w której położone są liczne 

punktowe i przestrzenne źródła zanieczyszczeń. W niekorzystnych warunkach meteorologiczno-

hydrologicznych, skumulowane oddziaływania spowodować mogą obniżenie stanu JCWP Warta 

ze Zbiornikiem Jeziorsko. Szczególnie wysokie jest ryzyko wzmożenia eutrofizacji, które może 
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być spowodowane wzrostem spływu powierzchniowego substancji biogennych i dopływem 

niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych. 

Monitoring JCWP 

Po wprowadzeniu w życie działań, których wykonanie wpłynie korzystnie na stan 

przedmiotowych JCWP, koniecznym będzie prowadzenie monitoringu obejmującego zarówno 

stan hydrochemiczny, biologiczny oraz hydromorfologiczny. Zakłada się, że monitoring będzie 

prowadzony nadal w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), jak obecnie. 

Monitoring dostarczy bieżących informacji o skutkach ekologicznych wprowadzanych działań, 

zarazem umożliwi reagowanie w razie niekorzystnych zmian jakości wody zachodzących  

w JCWP. Zaleca się kompleksowy monitoring diagnostyczny JCWP, zgodnie z obowiązującymi 

metodami. Obecnie zaplanowano w Planie Monitoringu Wód Powierzchniowych w 2017 roku 

poddać rocznemu monitoringowi jakość wody w JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko oraz 

Dopływ z Emilianowa. Planuje się prowadzić badania z wykorzystaniem wskaźników 

biologicznych, hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych i chemicznych. W ramach PMŚ nie 

zawsze badane są wszystkie wskaźniki wykorzystywane do oceny JCWP, dlatego należy poczynić 

ustalenia z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, aby plan monitoringu 

uwzględniał jak najwięcej parametrów. Ponadto należy zadbać, aby monitoring dotyczył JCWP 

bezpośrednio dopływających do JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko, do których możemy 

zaliczyć: Warta od Żegliny do wpływu do Zbiornika Jeziorsko, Dopływ z Cielc, Pichna od 

Urszulinki do ujścia oraz Niniwka. 
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3.  Ocena zakresu i wielkości oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

3.1. Analiza wpływu zbiornika Jeziorska i ustalonych na nim zasad gospodarowania 

wodami na „naturalny” reżim hydrologiczny rzeki Warty 

3.1.1.Wstęp 

Pod pojęciem reżimu hydrologicznego rzeki rozumie się prawidła zmienności stanów 

wody, przepływów, prędkości przepływu, temperatury wody, występowania zjawisk lodowych, 

transportu rumowiska, składu chemicznego i inne (Dynowska 1971). Zamiennie w odniesieniu 

do reżimu hydrologicznego rzeki stosowane są pojęcia, ustrój rzeki, ustrój hydrologiczny lub 

reżim odpływu rzeki. Reżim hydrologiczny rzeki w literaturze przedmiotu analizowany jest 

najczęściej w odniesieniu do stanów i przepływów wody w ujęciu miesięcznym, rocznym lub 

sezonowym.  

Reżim rzeczny wiąże się z przebiegiem przepływów i stanów wody w ciągu roku tj. z liczbą 

wezbrań i niżówek oraz podziałem objętości odpływu w poszczególnych miesiącach lub porach 

roku. Badania reżimu hydrologicznego rzek prowadzone są najczęściej w odniesieniu do 

najbardziej charakterystycznych faz cyklu rocznego tj. do wartości ekstremalnych lub analizy 

zmienności zjawisk w cyklu całorocznym stosując podział na okresy miesięczne. Wg Rotnickiej 

(1988) analiza reżimu hydrologicznego wymaga wydzielenia bardziej szczegółowych faz cyklu 

hydrologicznego zwanych okresami hydrologicznymi. Wymaga to jednak dysponowania danymi 

o przepływach codziennych.  

Reżim hydrologiczny rzeki odzwierciedla wpływ całego środowiska geograficznego na obieg 

wody w zlewni (Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski 2006). Do najważniejszych czynników 

wpływających na proces odpływu rzek należą warunki klimatyczne i cechy środowiska fizyczno-

geograficznego zlewni. Wśród czynników klimatycznych największe znaczenie ma wielkość 

opadów atmosferycznych i parowania. Wielkość odpływu, zależy również od litologii i budowy 

geologicznej terenu, cech morfometrycznych, orograficznych, pokrycia oraz użytkowania terenu 

(Gutry-Korycka 2001). Środowisko geograficzne zlewni modyfikuje oddziaływanie przyczyn 

meteorologicznych (Szturc 1995). Rzeki narażone są na zmieniające się warunki kształtowania 

odpływu i destabilizację reżimu w wyniku naturalnych zmian zachodzących w zlewni oraz 

zmienności klimatu. Reżim hydrologiczny w znaczący sposób modyfikowany jest w wyniku 

działalności człowieka (Wrzesiński 2013). Odpływ ze zlewni zurbanizowanych, silnie 

uprzemysłowionych wykazuje zupełnie inne prawidłowości (wielkość i zmienność sezonową) niż 

ze zlewni o quasi-naturalnych warunkach obiegu. Jednym z podstawowych czynników 
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wpływających na zmianę naturalnego reżimu odpływu jest funkcjonowanie zbiorników 

retencyjnych. Zbiorniki zwłaszcza te większe zmieniają m in. rozkład czasowy odpływu w ciągu 

roku (Bogdanowicz i in. 2008). Oddziaływanie zbiorników na wielkość przepływów wiąże się 

najczęściej z obniżeniem maksymalnych przepływów w okresach wezbrań oraz podniesieniem 

przepływów niżówkowych w czasie susz hydrologicznych (Ciepielowski 1999, Chudy 2004, 

Wiejaczka 2011). Efektem funkcjonowania zbiornika retencyjnego jest obniżenie zmienności 

przepływów (Lambor 1962). Zbiorniki retencyjne mają największy przestrzenny zasięg 

oddziaływania w odniesieniu do redukcji przepływów wysokich, a najmniejszy w odniesieniu do 

podniesienia przepływów niskich Dynowska (1984). W cyklu rocznym zbiorniki retencyjne 

powodują ścięcie fali powodziowej podczas roztopów wiosennych, a tym samym obniżenie 

przepływów w tym okresie. W okresie letniego półrocza hydrologicznego zbiorniki wpływają na 

podniesienie przepływów. Dominuje pogląd, że najbardziej wpływ ten zaznacza się w przebiegu 

przepływów maksymalnych,szczególnie podczas napełniania zbiornika. Następuje to  

w stosunkowo krótkim czasie, na ogół od jednego do dwóch miesięcy, powodując tym samym 

wydatne zmniejszenie odpływu. Obniżanie stanów od NPP do MinPP i spracowywanie rezerwy 

użytecznej w miesiącach letnich i jesiennych jest rozłożone w długim czasie i nie powoduje 

znaczących zmian w odpływie rzeki (Soja 2002). Inne badania wykazują, że zbiorniki retencyjne 

powodują redukcję przepływów maksymalnych, co jest podkreślane podczas wezbrań, a jeszcze 

większe znaczenie ma podwyższenie przepływów niskich. Zbiorniki retencyjne podwyższają na 

ogół wielkości przepływów minimalnych zwłaszcza w czasie letnich i jesiennych niżówek. 

Sposób oddziaływania zbiornika na reżim hydrologiczny rzeki wynika głównie z jego wielkości, 

położenia w układzie hydrograficznym oraz od przyjętych na nim zasad gospodarowania. 

Przestrzennie, zmiany przepływów najbardziej widoczne są tuż poniżej zbiornika, następnie 

oddziaływanie zbiornika stopniowo maleje. Zasięg oddziaływania zbiorników retencyjnych na wielkość 

przepływów zależy od pojemności zbiornika, gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku oraz 

rzeźby doliny, w której jest zlokalizowany (Lach i Deptuch 1988). Oddziaływanie zbiornika 

retencyjnego na reżim hydrologiczny rzeki zależy również od współczynnika retencji zbiornika, który 

obliczany jest, jako iloraz pojemności zbiornika i objętości odpływu (Mikulski 1998). Funkcjonowanie 

zbiorników retencyjnych na rzekach jest przyczyną deformacji ustroju hydrologicznego rzeki a także 

ma niekorzystny wpływ na stabilność koryta rzecznego (Mikulski 1998). 

Funkcjonowanie zbiorników retencyjnych na rzekach jest przyczyną deformacji ustroju 

hydrologicznego rzeki. Dla ekosystemów dolin rzecznych, zmieniające się w czasie stany i 
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przepływy wody stanowią integralny element ich funkcjonowania. Wezbrania i niżówki 

charakterystyczne dla corocznego cyklu hydrologicznego, jak i okazjonalnie występujące duże 

powodzie i susze hydrologiczne – są nieodzownym składnikiem długoterminowego zachowania 

integralności ekosystemów rzecznych. Bez ich występowania maleje różnorodność biologiczna 

ekosystemów wodnych lub dochodzi do ich degradacji (Chylarecki i in. 2005). 

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie związane z wpływem 

zbiorników retencyjnych na ustrój rzek je zasilających. Najczęściej do oceny skutków 

funkcjonowania zbiorników retencyjnych stosuje się miary, które pierwotnie wykorzystywane 

były do oceny i klasyfikacji naturalnego reżimu rzek. Najczęściej do klasyfikacji reżimu 

hydrologicznego rzek wykorzystywany jest współczynnik miesięcznych przepływów dla okresu 

wieloletniego, tzw. współczynnik Parde’ego (Byczkowski 1996). Zastosowanie współczynnika 

przepływów miesięcznych w postaci procentowej lub bezwymiarowej pozwala na 

porównywanie reżimu rzek o różnej wielkości zlewni. Jednym z najważniejszych warunków jego 

stosowania do porównywania reżimu hydrologicznego rzek jest użycie jednakowych czasowo 

serii pomiarowych o długich ciągach obserwacyjnych. Współczynnik miesięcznych przepływów 

obliczany jest, jako iloraz przepływu średniego miesięcznego z wielolecia (SSQm) i przepływu 

średniego z wielolecia (SSQ). Współczynnik miesięcznych przepływów może być także 

wykorzystywany do oceny zmian reżimu hydrologicznego rzeki w wyniku oddziaływania 

zbiornika retencyjnego. Do często stosowanych miar wyrażających zmienność przepływów 

należą również współczynnik i wskaźnik zmienności przepływów (Pociask-Karteczka 2006). 

Analiza zmian reżimu hydrologicznego rzeki na skutek działania zbiorników retencyjnych 

możliwa jest także na podstawie współczynników nieregularności i rozpiętości przepływów 

zaproponowanych przez Bajkiewicz-Grabowską (2002): 

 współczynnik nieregularności przepływów ekstremalnych (WWQ/NNQ), 

 współczynnik nieregularności przepływów średnich rocznych ekstremalnych 

(SWQ/SNQ), 

 współczynnik nieregularności przepływów wyrażony, jako stosunek najwyższego 

przepływu z okresu obserwacji do przepływu średniego rocznego z wielolecia 

(WWQ/SSQ), 

 współczynnik „rozpiętości” przepływów ekstremalnych, wyrażony jako stosunek różnicy 

przepływów ekstremalnych do przepływu średniego rocznego z wielolecia (WWQ-

NNQ)/SSQ, 
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 współczynnik „rozpiętości” przepływów wyrażony jako stosunek różnicy średnich 

rocznych przepływów ekstremalnych do przepływu średniego rocznego z wielolecia 

(SWQ-SNQ)/SSQ, 

Ilnicki i in. (2008) do oceny zmiany reżimu hydrologicznego rzeki proponują wykorzystanie 

współczynnika nieregularności przepływów odzwierciedlającego zagrożenie występowania 

suszy (SNQ/SSQ) oraz występowania powodzi (SSQ/SWQ). Natomiast Wrzesiński (2013) do 

oceny stabilności odpływu rzek Polski zastosował miarę entropii. Miara ta może być również 

stosowana do porównania stabilności odpływu rzek przed i po wybudowaniu zbiorników 

retencyjnych. 

Warunkiem koniecznym stosowania wyżej przedstawionych metod jest posiadanie 

odpowiednio długich ciągów pomiarowych w odniesieniu do stanów i przepływów wody. Ciągi 

te powinny zostać starannie zweryfikowane pod względem ich jednorodności. Przy weryfikacji 

homogeniczności należy wziąć pod uwagę zarówno sposób prowadzenia pomiarów, jak również 

czynniki powodujące zmianę samego zjawiska (Byczkowski 1972). Do czynników tych zalicza się 

przede wszystkim obwałowania cieków objętych analizą, zbiorniki retencyjne, poldery, budowle 

piętrzące i regulacje rzeki. Kolejnym problemem utrudniającym jednoznaczną oceną zmian 

reżimu hydrologicznego rzek jest przebieg warunków meteorologicznych w okresach objętych 

analizą. Dysponowanie dwoma seriami danych pochodzącymi np. z okresu przed i po 

wybudowaniu zbiornika, w których przebieg warunków można uznać za podobny jest 

utrudnione lub wręcz niemożliwe. Szczególnie w ostatnich latach coraz częściej występują 

ekstremalne zjawiska pogodowe, które powodowane są prawdopodobnie zmianami klimatu.  

W literaturze światowej do oceny zmian reżimu hydrologicznego rzek w wyniku funkcjonowania 

zbiorników retencyjnych, w szczególności do oceny ich wpływu na różnorodność biologiczną, 

stosowane są miary statystyczne, które obliczane są na podstawie serii codziennych 

przepływów. Analiza zmian stanów i przepływów wody odnoszona jest do kształtu koryta  

i doliny zalewowej w celu uzyskania pełnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy rzeką  

a ekosystemami wodnymi i od wody zależnymi. 

Jest rzeczą oczywistą, że gospodarka wodna na zbiorniku wpływa na stany wody  

i przepływy wody poniżej zbiornika. Zasięg i wielkość oddziaływania zbiornika zależy od 

pojemności użytecznej zbiornika. Jednak, jaki jest zasięg przestrzenny oddziaływania zbiornika  

o dużej pojemności lub inaczej, w jakiej odległości odczuwalny jest wpływ zbiornika dla 

ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 
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Celem niniejszej analizy była ocena wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad 

gospodarowania na naturalny reżim hydrologiczny rzeki Warty. Ocenę przeprowadzono  

w odniesieniu do stanów i przepływów wody. Wymiernym efektem opracowania jest ocena 

zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko na charakterystyczne stany i przepływy wody średnie 

oraz ekstremalne: maksymalne i minimalne. 

3.1.2. Materiały 

 Analiza wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania wodami 

na naturalny reżim hydrologiczny rzeki Warty została wykonana na podstawie 

charakterystycznych miesięcznych stanów i przepływów wody udostępnionych przez RZGW  

w Poznaniu. Stany i przepływy charakterystyczne zostały udostępnione dla ośmiu posterunków 

wodowskazowych zlokalizowanych poniżej zbiornika Jeziorsko (Tab. 3). 

 

Tabela 3. Posterunki wodowskazowe na rzece Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko 

Nazwa posterunku 

wodowskazowego 

Km biegu 

rzeki 

Km poniżej 

zbiornika Jeziorsko 

Powierzchnia 

zlewni 

[km] [km] [km2] 

Uniejów 466,6 17,7 9190 

Konin 

Sławsk 

402,9 

391,6 

81,4 

92,7 

13351 

13390 

Nowa Wieś Podgórna 342,6 141,7 20469 

Śrem 292,0 192,3 22295 

Poznań 243,6 240,7 25083 

Oborniki 206,3 278,0 26025 

Wronki 171,4 312,9 29973 

 

Lokalizację posterunków wodowskazowych na tle rzeki Warty i jej największych dopływów 

przedstawiono na rycinie 2. 

Analizę zmian reżimu hydrologicznego rzeki Warty wywołanych funkcjonowaniem zbiornika 

Jeziorsko wykonano w siedmiu posterunkach wodowskazowych: Uniejów, Konin, Nowa Wieś 

Podgórna, Śrem, Poznań, Oborniki i Wronki. Dla posterunku wodowskazowego w Koninie uzyskano 
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wyniki charakterystycznych stanów i przepływów wody z lat 1952-1982. W roku 1993 posterunek  

w Koninie został przeniesiony do miejscowości Sławsk. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że  

w posterunku wodowskazowym w Koninie na przestrzeni lat 1953-1982 wielokrotnie zmieniano 

lokalizację wodowskazu pomiędzy kilometrem 403,3 a kilometrem 402,9 oraz rzędną zera 

wodowskazu pomiędzy 78,11 m n.p.m. a 78,204 m n.p.m. Następnie posterunek wodowskazowy  

w roku 1992 przeniesiono do Morzysławia w km 406,6 rzędnej zera wodowskazu 79,10 m n.p.m., by 

ostatecznie przenieść go w roku 1993 do Sławska km 392,3, rzędna zera wodowskazu 75,77 m. n.p.m. 

Posterunek w Sławsku zlokalizowany został w odległości 11,3 km poniżej posterunku 

wodowskazowego Konin, stosunek powierzchni zlewni rzeki Warty w profilach Sławsk i Konin jest 

zbliżony do 1. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego dalszą analizę wpływu zbiornika Jeziorsko  

i przyjętych na nim zasad gospodarowania wodą w posterunku wodowskazowym w Koninie 

prowadzono w odniesieniu do posterunku wodowskazowego w Sławsku. Określone zmiany reżimu 

hydrologicznego rzeki w posterunku wodowskazowym Konin-Sławsk obarczone są jednak dużą 

niepewnością i należy traktować je tylko w sposób poglądowy. 

 
Ryc. 2. Położenie posterunków wodowskazowych 

Zakres danych wejściowych do analizy obejmował comiesięczne charakterystyczne stany 

wody i przepływy wody z okresu przed i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. Zakres 

miesięcznych stanów charakterystycznych obejmował na ogół dwa wielolecia 1952-1982 i 1990-
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2012. Nieco krótsze cięgi udostępniono dla posterunków wodowskazowych Oborniki 1952-1960 

i 1971-1982 oraz Sławsk 1993-2012 (Tab. 4). 

W celu pełnej analizy wpływu oddziaływania zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad 

gospodarowania na reżim hydrologiczny rzeki Warty przeanalizowano również pozwolenia 

wodno-prawne wydane w latach 1992-2014. 

Tabela 4. Zakres materiałów wejściowych udostępnionych do analizy 

Lp 
Nazwa 
posterunku 

Stany wody 

[cm] 

Liczba 
obserwacji 

Przepływy 

[m3.s-1] 

Liczba 
obserwacji 

1 Uniejów 
1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

- 

2001-2012 

- 

12 

2 
Konin 

Sławsk 

1952-1982 

1993-2012 

31 

20 

1952-1982 

1994-2012 

31 

19 

3 
Nowa Wieś 
Podgórna 

1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

1965-1982 

1990-2012 

18 

23 

4 Śrem 
1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

- 

1994-2012 

- 

19 

5 Poznań 
1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

6 Oborniki 

1952-1960 

1971-1982 

1990-2012 

9 

12 

23 

- 

1972-1982 

1990-2012 

- 

11 

23 

7 Wronki 
1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

1972-1982 

1990-2012 

11 

23 

 

3.1.3. Metody 

Do oceny wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania wodą 

zastosowano różnorodne metody badań, od statystycznych po graficzne metody prezentacji 

wyników. Ocenę przeprowadzono w odniesieniu do stanów i przepływów wody wzdłuż biegu 

rzeki Warty od profilu Uniejów do profilu Wronki.  

Ocenę zmian reżimu hydrologicznego rzeki Warty po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji 

zbiornika Jeziorsko, w latach 1990-2012 wykonano w odniesieniu do lat 1952-1982. Okres ten 

uznano, jako okres pseudo-naturalny (quasi-naturalny).  
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Do oceny zmian reżimu hydrologicznego w odniesieniu do stanów wody obliczono  

i porównano ze sobą stany charakterystyczne drugiego rzędu dla miesięcy, półroczy i lat 

hydrologicznych. W sposób graficzny przedstawiono i porównano ze sobą miesięczne stany 

charakterystyczne drugiego rzędu SNW, SSW i SWW. Obliczono i porównano stany 

charakterystyczne z półroczy i roku hydrologicznego z okresu uznanego za pseudo naturalny  

z okresem po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko.  W kolejnym etapie 

przeanalizowano zmienność stanów wody w poszczególnych profilach wodowskazowych 

zlokalizowanych poniżej zbiornika Jeziorsko. W tym celu obliczono i porównano ze sobą 

współczynniki zmienności miesięcznych stanów charakterystycznych CvNW, CvSW, CvWW oraz 

sporządzono wykresy, na których przedstawiono wartości ekstremalne (minimalne  

i maksymalne), wartości percentyli 25% i 75% oraz wartości mediany. 

W odniesieniu do przepływów charakterystycznych zakres przekazanych przez RZGW 

danych był ograniczony i w większości posterunków wodowskazowych był krótszy niż  

w przypadku stanów charakterystycznych. Tylko w posterunku wodowskazowym w Poznaniu 

zakres udostępnionych przepływów odpowiadał pełnemu zakresowi stanów wody.  

W posterunku wodowskazowym w Koninie zakres udostępnionych miesięcznych przepływów 

charakterystycznych pokrywał się ze stanami wody natomiast po przesunięci posterunku do 

Sławska, zakres przepływów był krótszy o 1 rok. Ze względu na krótszy okres miesięcznych 

przepływów charakterystycznych w posterunkach wodowskazowych Nowa Wieś Podgórna, 

Oborniki i Wronki lub ich całkowity brak w latach 1952-1982 w profilach wodowskazowych 

Uniejów i Śrem zaistniała konieczność ich obliczania. W tym celu na podstawie archiwalnych 

wyników pomiarów hydrometrycznych z lat 1960 – 1980 opracowano dla każdego profilu 

wodowskazowego krzywe natężenia przepływów. Krzywe natężenia przepływów opisano 

równaniami Harlachera i Bubendeya. Parametry krzywych natężenia przepływów obliczono 

metodą najmniejszy kwadratów, a ich przydatność zweryfikowano za pomocą współczynników 

determinacji oraz współczynnika Nasha-Sutcliffe’a (Tab. 5). Obliczono także wskaźnik jakości 

krzywych natężenia przepływu wg wzoru:  

 

 

WWW – najwyższy stan z wielolecia, 

NNW – najniższy stan z wielolecia, 

Hzm – najwyższy stan zmierzony, przy którym wykonano pomiar natężenia przepływów, 
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Opracowane krzywe natężenia przepływów wykorzystano głównie do przeliczenia miesięcznych 

stanów charakterystycznych na miesięczne przepływy charakterystyczne. Autorzy mają 

świadomość, że przyjęte postępowanie ma charakter uproszczony, a nawet pod pewnym 

względem jest ułomne merytorycznie. Szczególnie obliczone w ten sposób przepływy 

charakterystyczne w miesiącach występowania zjawisk lodowych są zawyżane. 

Opracowane krzywe natężenia przepływów wykorzystano dodatkowo do oceny zmian 

morfometrycznych, jakie zaszły w korycie rzeki Warty oraz w dolinie zalewowej po 

wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. W tym celu na tle krzywych natężenia przepływów 

opracowanych na podstawie danych zamieszczonych w „Wynikach pomiarów 

hydrometrycznych” z lat 1960-1980 przedstawiono miesięczne stany charakterystyczne  

i odpowiadające im przepływy z lat 1990-2012, które wyrównano liniami trendu: postaci 

wielomianowej i potęgowej.  

Analizy wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim 

hydrologiczny rzeki Warty w odniesieniu do przepływów wykonano poprzez porównanie 

miesięcznych, półrocznych i rocznych przepływów charakterystycznych z obu okresów 

wieloletnich. Obliczono przepływy charakterystyczne drugiego rzędu NNQ, SNQ, SSQ, SWQ  

i WWQ. W kolejnym etapie obliczono i porównano współczynniki zmienności  

i rozpiętości przepływów wg wzorów zaproponowanych przez Bajkiewicz-Grabowską (2002) 

i Ilnickiego i in. (2008): 

 współczynnik nieregularności przepływów ekstremalnych, 

 

 

 współczynnik nieregularności przepływów średnich rocznych ekstremalnych, 

 

 

 współczynnik nieregularności przepływów wyrażony, jako stosunek najwyższego 

przepływu z okresu obserwacji do przepływu średniego rocznego z wielolecia, 
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 współczynnik „rozpiętości” przepływów ekstremalnych wyrażony, jako stosunek różnicy 

przepływów ekstremalnych do przepływu średniego rocznego z wielolecia, 

 

 

 współczynnik „rozpiętości” przepływów wyrażony, jako stosunek różnicy średnich 

rocznych przepływów ekstremalnych do przepływu średniego rocznego w wieloleciu, 

 

 współczynnik nieregularności przepływów odzwierciedlający zagrożenie występowania 

suszy wyrażony, jako stosunek średniego niskiego przepływu do średniego przepływu  

z wielolecia, 

 

 współczynnik nieregularności przepływów odzwierciedlający zagrożenie występowania 

powodzi wyrażony, jako stosunek średniego przepływu do średniego wysokiego 

przepływu z wielolecia, 

 

W celu określenia zasięgu przestrzennego zmian reżimu hydrologicznego wzdłuż biegu rzeki 

Warty, w odniesieniu do średnich przepływów obliczono i porównano współczynniki 

miesięcznych przepływów, tzw. współczynniki Parde’ego. Obliczenia wykonano dla okresów 

przed oraz po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko.  

 

SSQm – średni miesięczny przepływ z wielolecia, 

SSQ – średni przepływ z wielolecia,  

 
W ostatnim etapie obliczeń dokonano oceny stabilności odpływów rzeki Warty wzdłuż jej biegu 

w okresach przed i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. Obliczenia wykonano w odniesieniu do 

przepływów ekstremalnych minimalnych i maksymalnych. Stabilność przepływów została 

oceniona przy pomocy entropii informacji Shannona (1948). Uzyskano w ten sposób dwie miary 

stabilności reżimu odpływu. W metodzie tej stabilność reżimu rzeki Warty przed i po 

wybudowaniu zbiornika Jeziorsko, wyrażono ilościowo poprzez entropię zajścia cech reżimu, 
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którymi były maksymalne i minimalne wysokości odpływów miesięcznych. Entropię przepływów 

maksymalnych (Emax) i minimalnych (Emin) obliczono wg wzorów: 

 

 

Pmaxi, pmini – prawdopodobieństwo wystąpienia odpływów maksymalnych lub minimalnych  

w określonym miesiącu, 

Wartości maksymalne entropii odpływów występują, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia 

odpływów minimalnych i maksymalnych jest równe w kolejnych miesiącach. Entropia osiąga 

wartość 0, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia przepływów ekstremalnych wynosi 1 dla 

dowolnego miesiąca w roku. W celu zobrazowania wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na 

nim zasad gospodarowania w występowania przepływów ekstremalnych w kolejnych 

miesiącach sporządzono histogramy dla przepływów minimalnych i maksymalnych. 

 

3.1.4. Wyniki 

Ocenę wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania wodą na reżim 

hydrologiczny rzeki Warty rozpoczęto od analizy pozwoleń wodno-prawnych wydanych  

w latach 1992 i 1998 przez Urząd Wojewódzki w Sieradzu oraz w latach 2008 i 2014 przez 

Marszałka Województwa Łódzkiego. Analiza ta pozwoliła określić ogólne zasady gospodarki 

wodnej prowadzonej na zbiorniku Jeziorsko. Główne zasady gospodarki wodnej w sposób 

syntetyczny przedstawiono w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Wyciąg z pozwoleń wodno-prawnych obowiązujących po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 

Charakterystyka 1992 1998 2008 2014 

Minimalny poziom 

piętrzenia [m n.p.m.] 

116,0 116,0 116,0 116,0 

Normalny poziom 

piętrzenia NPP [m 

n.p.m.] 

120,50 120,50 120,50 120,0 

Maksymalny poziom 

piętrzenia [m n.p.m.] 

121,50 121,50 121,50 121,50 
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Harmonogram 

piętrzenia 

XII-I - utrzymanie 

rzędnej 116,0 m 

n.p.m. 

XII-I - utrzymanie 

NPP 116-116,30 m 

n.p.m. 

I - utrzymanie NPP 

116-116,30 m 

n.p.m. 

I - utrzymanie NPP 

116-116,30 m 

n.p.m. 

II-III - napełnianie 

do rzędnej 120,50 

m n.p.m. 

II-15.IV - 

napełnianie 

zbiornika do 

rzędnej 120,50 m 

n.p.m. 

II-15.IV- 

napełnianie 

zbiornika do 

rzędnej 120,50 m 

n.p.m. 

II-15.IV- 

napełnianie 

zbiornika do 

rzędnej 120, 0 m 

n.p.m. 

IV – utrzymanie 

NPP 

16.IV-VI – 

utrzymanie NPP 

16.IV-VI – 

utrzymanie NPP 

16.IV-15.IX – 

utrzymanie NPP 

VII-XI – 

gospodarowanie 

retencjonowaną 

wodą pomiędzy 

rzędnymi od 

120,50 do 116,0 -

116,30 m n.p.m. 

VII-XI – 

gospodarowanie 

retencjonowaną 

wodą pomiędzy 

rzędnymi od 

120,50 do 116,0 -

116,30 m n.p.m. 

VII-XII – 

gospodarowanie 

retencjonowaną 

wodą pomiędzy 

rzędnymi od 

120,50 do 116,0-

116,30 m n.p.m. 

16.IX-31.XII - 

gospodarowanie 

retencjonowaną 

wodą pomiędzy 

rzędnymi od 

120,50 do 116,0-

116,30 m n.p.m. 

 

Analiza przyjętych zasad gospodarowania wodą wynikających z pozwoleń wodno-prawnych 

wydanych w latach 1992, 1998, 2008 i 2014 pozwoliła na ostateczne ukierunkowanie analizy 

wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim hydrologiczny 

rzeki Warty. W odniesieniu do przepływów wysokich dla celów tej oceny najbardziej 

reprezentatywny wydaje się okres od stycznia do kwietnia, w którym zadaniem zbiornika 

Jeziorsko jest ścięcie fal wezbraniowych. Natomiast w odniesieniu do przepływów niskich 

analiza powinna zostać wykonana w okresie od lipca do listopada (od roku 2008 do grudnia), 

gdy rezerwa wody w zbiorniku jest spracowywana od normalnego do minimalnego poziomu 

piętrzenia. W pozostałym okresie gospodarka wodna prowadzona na zbiorniku polega na 

przepuszczaniu wód rzeki Warty przez zbiornik bez poborów i dodatkowych zrzutów. 

Wcześniejsze badania wykazały, że oddanie do eksploatacji zbiornika Jeziorsko spowodowało 

zmiany reżimu hydrologicznego rzeki Warty poniżej zapory czołowej. Podczas napełniania 

zbiornika następuje redukcja przepływów wezbraniowych, natomiast w okresie niżówek letnich 

przepływy naturalne w korycie zasilane są zrzutami wody zmagazynowanej w warstwie 

użytecznej zbiornika. Zasięg oddziaływania zbiornika Jeziorsko na reżim rzeki Warty zależy od 

warunków meteorologicznych i hydrologicznych w zlewni oraz bieżącego gospodarowania wodą 

na zbiorniku. Retencja zbiornika Jeziorsko w czasie przejścia fali powodziowej w lipcu i sierpniu 

1997 spowodowała redukcję przepływów kulminacyjnych w Poznaniu o 72 m3.s-1 i obniżenie 

stanów wody o około 40 cm (Przedwojski i Wicher 1999). Również analizy przeprowadzone 

przez Milera (1999) wskazują na istotny wpływ zbiornika Jeziorsko na reżim przepływów Warty 
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w Poznaniu, który zaznacza się obniżeniem zmienności dobowej przepływów, wzroście 

średniego niskiego przepływu SNQ oraz obniżeniem średniego wysokiego przepływu SWQ. 

Wosiewicz i Sroka (1999) zwracają uwagę na możliwość wykorzystania modeli numerycznych 

opartych na równaniach Saint-Venanta do oceny wpływu zbiorników retencyjnych na reżim 

hydrologiczny rzeki. Wyniki obliczeń symulacyjnych dowodzą, że poza wpływem zbiornika 

Jeziorsko należy uwzględnić istotną rolę polderów np. Golina i całej doliny Konińsko-Pyzderskiej 

w transformacji wód wielkich w Warcie. 

3.1.4.1. Stany wody 

 W drugim etapie analizy dokonano oceny wpływu zbiornika Jeziorsko i ustalonych na nim 

zasad gospodarowania wodami na stany wody rzeki Warty. Porównano miesięczne stany 

charakterystycznych w rozpatrywanych profilach wodowskazowych w latach 1952-1982 oraz 1990-

2012 (Ryc. 3, 4 i 5). Pełne zestawienie stanów charakterystycznych w poszczególnych miesiącach, 

półroczach i roku hydrologicznym przedstawiono w załącznikach od 1 do 7. Analiza średnich niskich 

miesięcznych stanów wody wykazała, że w rozpatrywanych latach 1952-1982 i 1990-2012 

charakteryzowały się one podobnym rytmem. Najwyższe wartości występowały w okresie od lutego 

do kwietnia, a najniższe w okresie od czerwca do lipca. SNW w latach 1990-2012 były na ogół niższe 

lub zbliżone do wartości obserwowanych w latach 1952-1982. Tylko w posterunkach 

wodowskazowych w Konie i Nowej Wsi Podgórnej SNW w miesiącach od czerwca do października  

w latach 1990-2012 były wyższe niż w latach 1952-1982. Zdecydowane obniżenie SNW oraz 

zakłócenie ich rytmu zaobserwowano w posterunku wodowskazowym w Uniejowie. Zmiany te 

spowodowane są przede wszystkim obniżeniem dna rzeki wskutek erozji oraz największym 

wpływem zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim hydrologiczny 

rzeki w posterunku wodowskazowym zlokalizowanym tuż poniżej (Ryc. 3). W przypadku średnich 

stanów wody SSW w wieloleciu 1990-2012 były one w okresie od listopada do marca we wszystkich 

posterunkach wodowskazowych niższe niż w latach 1952-1982. Podobnie jak w przypadku stanów 

SNW w posterunkach w Koninie i Nowej Wsi Podgórnej stany SSW w okresie od czerwca do 

października był na nieco wyższym poziomie. Zaobserwowano, że w okresie od kwietnia do czerwca 

stany wody prawie we wszystkich posterunkach z wyjątkiem tego zlokalizowanego w Uniejowie 

były zbliżone zarówno przed jak i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. Odzwierciedla to przyjęty 

schemat gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku, kiedy w tym okresie woda przepuszczana 

jest przez zbiornik bez dodatkowych poborów i zrzutów (Ryc. 4). Wyraźniej praca zbiornika 

retencyjnego Jeziorsko zaznacza się w przebiegu stanów SWW w okresie od stycznia do kwietnia.  

Zbiornik Jeziorsko wpływa na redukcję fal wezbraniowych w okresie od listopada do marca, co 

prowadzi do obniżenia stanów wody na całym rozpatrywanym odcinku rzeki Warty od profilu  
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w Uniejowie do profilu we Wronkach. Jedynie w posterunku w Koninie obraz ten jest zakłócony, co 

wynika z niejednorodności danych (Ryc. 5). Podsumowując, należy stwierdzić że zasięg przestrzenny 

oddziaływania zbiornika Jeziorsko na stany wody wzdłuż biegu rzeki Warty w strefie stanów niskich 

dotyczy odcinka od Uniejowa do Nowej Wsi Podgórnej, zaś w przypadku stanów wysokich obejmuje 

odcinek od Uniejowa do Wronek. Przeprowadzenie analizy w odniesieniu do średnich stanów wody 

w rozpatrywanych latach może prowadzić do mylnych wniosków. Z punktu widzenia ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych znaczenie mają nie tylko wartości średnich stanów, kluczowe 

znaczenie ma też zmienność stanów wody w kolejnych miesiącach (Ryc. 6, 7 i 8). Analiza 

współczynników zmienności stanów charakterystycznych z okresu przed i po wybudowaniu 

zbiornika Jeziorsko wykazała, że w przypadku stanów niskich NW charakteryzują się one na ogół 

niższą zmiennością w okresie od kwietnia do sierpnia. W przypadku stanów średnich SW zmienność 

stanów wód wzdłuż biegu Warty utrzymywała się na podobnym poziomie. Nieco inną sytuację 

zaobserwowano w przypadku współczynników zmienności stanów wysokich CvWW, które  

w latach 1990-2012 były na ogół niższe niż w latach 1952-1982 (Ryc. 9, 10 i 11). Szczególnie wpływ 

zbiornika Jeziorsko zaznacza się w okresie jego napełniania podczas roztopów wiosennych oraz 

zrzutu rezerwy użytecznej w okresie letnim. 
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Ryc. 3. Porównanie średnich niskich stanów wody (SNW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 

(linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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Ryc. 4. Porównanie średnich stanów wody (SSW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 (linia 

niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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Ryc. 5. Porównanie średnich wysokich stanów wody (SWW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 

(linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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Ryc. 6. Zmienność niskich stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 7. Zmienność średnich miesięcznych stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 8. Zmienność wysokich stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 9. Porównanie współczynników zmienności niskich stanów wody (NW) rzeki Warty w wieloleciach 

1952-1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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Ryc. 10. Porównanie współczynników zmienności średnich stanów wody (SW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-

1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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Ryc. 11. Porównanie współczynników zmienności wysokich stanów wody (WW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-

1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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3.1.4.2. Krzywe natężenia przepływów 

W celu uzupełnienia brakujących danych lub wydłużenia istniejących ciągów 

pomiarowych na podstawie dostępnych „Wyników pomiarów hydrometrycznych” z lat 1960-

1980 opracowano krzywe natężenia przepływów dla analizowanych posterunków 

wodowskazowych. Uzyskane wyniki w sposób syntetyczny przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6.Równania krzywych natężenia przepływów opracowane na podstawie danych z „Wyników pomiarów 
hydrometrycznych” 

 
Posterunek  Równanie krzywej 

natężenia przepływów 

 

Wsp. 

determinacji 

r
2
 

Wsp. Nasha-

Sutcliffe’a 

E 

Zmienność stanów 

wyniki pom. 

hydro./liczba 

pomiarów 

Zmienność 

stanów na 

wodowskazie 

Jakość krzywej 

Uniejów Q= 17
.
10

-6
(H+93)

2.7619
 0.893 0.95 72 - 249 50 -504 56% 

 Q= 0.0024333H
2
 + 

0.0302338H + 
8.0790341 

0.947 0.95 N=73  dostateczna 

Nowa Wieś 

Podgórna 

Q = 0.0026683(H-
14)

1.8968409
 

0.986 0.950 138-651 127-659 2% 

 Q = 0.0000065H
3
 - 

0.0048470H
2
 + 

1.7762403H - 
156.6334091 

0.996 0.996 N=101  Bardzo dobra 

Śrem Q = 0.0012027(H-
36)

2.0350595
 

0.953 0.760 155-548 110-576 6% 

 Q = 0.0051801H
2
 - 

2.3209642H + 
308.9233634 

0.880 0.880 N=51  Bardzo dobra 

Śrem
* 

Q = 0.0029733(H-
33)

1.8591673
 

0.972 0.947 155-391 110-400 3% 

 Q = 0.0000370H
2
 + 

0.5483279H - 
71.0912474 

0.963 0.963 N=45  Bardzo dobra 

Śrem
** 

Q = 0.000000000024(H-
63)

5.016290488696
 

0.937 0.951 421-548 400-576  

 Q = 0.035308094013H
2
 

- 29.501027737771H + 
6 339.609921030170 

0.970 0.970 N=6   

Oborniki Q = 0.00175423(H-
20)

1.94906611
 

0.991 0.990 147-550 87-780 33% 

 Q = 0.00153195H
2
 - 

0.20411678H + 
24.47147723 

0.992 0.992 N=149  dostateczna 

Wronki Q = 
0.0021773(H+30)

1.9276388
 

0.994 0.999 114-462 82-695 38% 

 Q = 0.0015880H
2
 - 

0.0085343H + 
14.8411665 

0.996 0.999 N=116  dostateczna 

 

Opracowane równania krzywych natężenia przepływów wykorzystano w posterunkach 

wodowskazowych Uniejów i Śrem do obliczenia miesięcznych przepływów charakterystycznych 
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dla okresu 1952-1982, natomiast dla posterunków Nowa Wieś Podgórna, Oborniki i Wronki 

istniejące ciągi wydłużono. W przypadku ciągów danych po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko w 

posterunkach wodowskazowych Uniejów, Sławsk i Śrem ze względu na brak danych wyników 

pomiarów hydrometrycznych ciągi wydłużono na podstawie zależności pomiędzy stanami i 

przepływami charakterystycznymi. 

W celu zweryfikowana opracowanych krzywych natężenia przepływów w posterunkach  

o częściowej dostępności danych (Nowa Wieś Podgórna, Oborniki i Wronki) przedstawiono je 

na tle miesięcznych stanów charakterystycznych i odpowiadających im przepływów (Ryc. 12).  

 

Ryc. 12. Zależność pomiędzy miesięcznymi stanami wody i przepływami w profilu wodowskazowym Nowa Wieś 
Podgórna w latach 1965-1982 – Q - dane z roczników hydrologicznych (miesięczne stany i przepływy 
charakterystyczne), Q1 –przepływy obliczone na podstawie krzywej natężenia przepływów opisanej 
równaniem Harlachera, Q2 – przepływy obliczone na podstawie krzywej natężenia przepływów opisanej 
równaniem Bubendaya.  

Szczegółowa analiza danych w posterunku wodowskazowym Nowa Wieś Podgórna 

wykazała, że o ile obliczanie miesięcznych przepływów charakterystycznych na podstawie 

stanów charakterystycznych w okresach letnich półroczy hydrologicznych (V-X) obciążone jest w 

90% przypadków błędem wynoszącym 10%. Zdecydowanie wyższe odchyłki uzyskano dla 

zimowych półroczy hydrologicznych (XI-IV), gdzie aż w 30% przypadków były one wyższe niż 

10%. Wyższe róznice spowodowane są brakiem informacji o występowaniu najczęściej zjawisk 

lodowych na rzece. Porównanie miesięcznych przepływów charakterystycznych w latach 
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hydrologicznych 1965-1982 przedstawiono na rycinie 13. Największe różnice pomiędzy 

odczytanymi i obliczonymi przepływami występowały w miesiącach od stycznia do marca.   

 

a 

 

b 

 

c 

Ryc. 13. Porównanie miesięcznych przepływów charakterystycznych z roczników hydrologicznych (linia 
niebieska) z miesięcznymi przepływami obliczonymi na podstawie miesięcznych stanów 
charakterystycznych (linia pomarańczowa) (a – NQ, b – SQ, c – WQ) 
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Obliczanie przepływów charakterystycznych na podstawie podstawowej krzywej 

natężenia przepływów w okresie występowania zjawisk lodowych prowadzi do błędów, które 

mogą uniemożliwić właściwą ocenę wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad 

gospodarowania na reżim hydrologiczny rzeki Warty. Opracowane krzywe natężenia 

przepływów wykorzystano także do wstępnej oceny zmian, jakie zaszły w korycie rzeki Warty  

i dolinie zalewowej w latach 1952-2012. W posterunku wodowskazowym w Uniejowie 

obniżenie stanów wody wynika głównie z erozji dna rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko. 

Potwierdza to analiza krzywych natężenia przepływów z lat 1960-1980 i 2001-2012 (Ryc. 14), 

gdzie wyraźnie widać zmianę w strefie stanów niskich i średnich. Obliczone obniżenie poziomu 

dna wynosi około 40 cm. Również w strefie stanów wysokich występują różnice, co 

prawdopodobnie związane jest z obwałowaniem doliny zalewowej rzeki Warty. 

 

 

Ryc. 14. Zależności pomiędzy pomierzonymi stanami wody i przepływami w latach 1960-1980 (czerwony) oraz 
miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 2001-2012 (niebieski) w posterunku 
wodowskazowym w Uniejowie 

 Porównywanie stanów wody w posterunkach wodowskazowych w Koninie i Sławsku 

obarczone może być niepewnością związaną z kształtem koryta i wielkością strefy zalewowej. 

Na rysunku 15 przedstawiono zależności pomiędzy miesięcznymi stanami charakterystycznymi i 

przepływami  
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w posterunku wodowskazowym w Koninie w latach 1952-1982 oraz w Sławsku w latach 1990-

2012. Przeprowadzona analiza wykazała, że w strefie stanów niskich brak jest istotnych różnic 

pomiędzy opracowanymi zależnościami. Natomiast w strefie stanów wysokich występują 

istotne różnice.  

 

Ryc. 15. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1952-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) na posterunkach wodowskazowych w Koninie i Sławsku 

 

 Analiza zależności pomiędzy miesięcznymi stanami charakterystycznymi i przepływami  

w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 wykazała, że w posterunku wodowskazowym w Nowej Wsi 

Podgórnej nie zaszły większe zmiany morfologiczne koryta oraz w dolinie zalewowej (Ryc. 16). 
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Ryc. 16. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1965-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Nowa Wieś Podgórna 

 

Również dla posterunków wodowskazowych w Śremie (Ryc. 17), Poznaniu (Ryc. 18), 

Obornikach (Ryc. 19) i Wronkach (Ryc. 20) dokonano oceny zmian koryta i doliny zalewowej na 

podstawie zależności pomiędzy średnimi miesięcznymi stanami wody a przepływami.  

W przypadku braku przepływów charakterystycznych w profilu Śrem wykorzystano wyniki 

pomierzonych stanów wody i przepływów z „Wyników pomiarów hydrometrycznych” z lat 

1960-1980. W przypadku wszystkich posterunków największe różnice występują w strefie 

stanów i przepływów wysokich tylko w posterunku wodowskazowym w Poznaniu dodatkowo 

zaobserwowane zostały zmiany w strefie stanów niskich i średnich. 
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Ryc. 17 Zależności pomiędzy pomierzonymi stanami wody i przepływami w latach 1960-1980 (czerwony) oraz 
miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 2001-2012 (niebieski) w profilu Śrem 

 

Ryc. 18. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1952-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Poznań 
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Ryc. 19. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1972-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Oborniki 

 

Ryc. 20. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1972-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Wronki 
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Analiza krzywych natężenie przepływów z lat 1960-1980 oraz 1990-2012 wykazała zmiany 

morfometrii koryta oraz zmniejszenie pojemności doliny zalewowej wskutek obwałowania. 

Dlatego ocena wpływu zbiornika Jeziorsko i ustalonych na nim zasad gospodarowania wodą na 

reżim hydrologiczny rzeki Warty powinna zostać przeprowadzona po wnikliwej analizie 

przekrojów poprzecznych rzeki i doliny zalewowej. Analiza taka pozwoli na wiarygodną ocenę 

reakcji ekosystemów wodnych i od wody zależnych na zmiany reżimu hydrologicznego rzeki. 

3.1.4.3. Przepływy wody 

Analiza rocznych przepływów charakterystycznych drugiego rzędu wykazała, że 

przepływy średnie (SSQ i ZSQ) rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko w latach 1990-2012 były 

na ogół niższe niż wieloleciu 1952-1982. W Uniejowie wartości przepływów SSQ i ZZQ były 

niższe o około 23% natomiast w pozostałych posterunkach od 6 do około 11 %. Jedynie  

w posterunku wodowskazowym w Koninie wartości przepływów średnich w wieloleciu 1992-

2012 były wyższe od 5 do 9%. Zaobserwowano, że zbiornik Jeziorsko i przyjęty schemat 

gospodarowania wodą ograniczają ryzyko występowania deficytów wody. Poniżej zbiornika 

Jeziorsko najniższe przepływy NNQ, były wyższe od wartości obserwowanych w latach 1952-

1982. Zbiornik po oddaniu go do eksploatacji wpływa korzystnie na obniżenie ryzyka 

powodziowego na odcinku od Uniejowa do Wronek. Analiza SWQ i WWQ wykazała, że  

w wieloleciu 1990-2012 wskutek funkcjonowania zbiornika nastąpił spadek przepływów 

wysokich, SWQ odpowiednio od 13 do 39% i WWQ od 21 do 48% WWQ (Tab. 7). W zimowych 

półroczach hydrologicznych zbiornik Jeziorsko i przyjęte na nim zasady gospodarki wodnej 

doprowadziły do redukcji przepływów wysokich SWQ i WWQ średnio o 30% i 55% (Tab. 8). 

Zbiornik Jeziorsko napełniany jest w okresie od stycznia do połowy kwietnia i właśnie w tym 

okresie wpływa głównie na redukcje fal powodziowych powstałych podczas roztopów 

wiosennych. W letnich półroczach hydrologicznych rezerwa użyteczna wody jest spracowywana 

od lipca do listopada lub grudnia (Tab. 9). Prowadzi to do wzrostu przepływów niskich i średnich 

na odcinku poniżej zbiornika. Wzrost przepływów niskich i średnich nie jest tak wyraźny jak  

w przypadku obniżenia przepływów wysokich podczas powodzi. Spowodowane to jest prawie 

dwukrotnie dłuższym czasem spuszczania wody ze zbiornika w stosunku do czasu jego 

napełniania. 
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Tabela 7. Roczne przepływy charakterystyczne rzeki Warty w okresach przed i po wybudowaniu  
i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Profil Okres - lata Przepływy charakterystyczne (m
3
·s

-1
) 

NNQ SNQ SSQ ZSQ SWQ WWQ 

Uniejów 1952-1982 15.7 44.9 64.3 56.2 103.7 641.4 

 1990-2012 18.8 38.4 49.6 43.3 63.6 362.0 

Konin/Sławsk 1952-1982 11.4 45.9 67.7 56.3 106.1 820.0 

 1994-2012 29.6 54.6 71.4 61.2 92.0 426.0 

Nowa Wieś Podgórna 1952-1982 20.9 67.7 98.3 82.0 146.2 795.0 

 1990-2012 28.9 68.5 89.1 74.3 114.8 630.0 

Śrem 1952-1982 9.6 74.3 103.7 85.7 157.1 1061.4 

 1990-2012 33.2 71.9 93.0 76.2 119.8 624.0 

Poznań 1952-1982 12.3 74.0 106.0 87.4 151.3 832.0 

 1990-2012 32.2 78.5 100.2 82.1 126.7 631.0 

Oborniki 1952-1960 
1971-1982 

 
18.3 

 
85.1 

 
114.3 

 
92.8 

 
153.0 

 
808.0 

 1990-2012 35.5 82.9 105.4 86.6 132.6 628.0 

Wronki 1952-1982 24.8 91.3 125.1 103.8 173.1 928.0 

 1990-2012 39.4 90.1 114.4 92.5 142.7 591.0 

 
Tabela 8 Przepływy charakterystyczne rzeki Warty w letnich półroczach hydrologicznych przed i po 

wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Profil Okres - lata Przepływy charakterystyczne (m
3
·s

-1
) 

NNQ SNQ SSQ ZSQ SWQ WWQ 

Uniejów 1952-1982 16.8 36.0 47.7 41.1 73.6 237.6 

 1990-2012 18.8 36.6 47.3 41.2 61.6 362.0 

Konin/Sławsk 1952-1982 11.6 40.3 54.7 48.6 81.0 355.0 

 1994-2012 30.4 46.5 62.6 50.2 83.5 426.0 

Nowa Wieś Podgórna 1952-1982 20.9 54.2 72.0 64.0 100.3 401.7 

 1990-2012 28.9 56.0 73.5 60.9 96.1 630.0 

Śrem 1952-1982 14.7 58.1 76.2 65.4 104.8 458.5 

 1990-2012 33.2 58.4 75.7 61.0 98.8 624.0 

Poznań 1952-1982 21.6 60.1 79.2 66.5 105.6 404.0 

 1990-2012 32.2 62.5 80.0 67.8 103.6 631.0 

Oborniki 1952-1960 
1971-1982 

18.3 67.2 83.9 70.6 107.4 438.0 

 1990-2012 35.5 65.6 83.2 70.8 106.2 628.0 

Wronki 1952-1982 27.5 70.5 91.0 75.1 119.9 480.0 

 1990-2012 39.5 70.7 89.4 74.7 112.8 591.0 
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Tabela 9. Przepływy charakterystyczne rzeki Warty w zimowych półroczach hydrologicznych przed i po 
wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Profil Okres - lata Przepływy charakterystyczne (m
3
·s

-1
) 

NNQ SNQ SSQ ZSQ SWQ WWQ 

Uniejów 1952-1982 15.7 53.7 80.9 74.0 133.7 641.4 

 1990-2012 21.7 40.3 51.9 47.0 65.7 160.0 

Konin/Sławsk 1952-1982 11.4 51.6 80.6 72.1 131.2 820.0 

 1994-2012 29.6 62.8 80.3 70.7 100.5 262.0 

Nowa Wieś Podgórna 1952-1982 25.6 81.2 124.6 107.0 192.1 795.0 

 1990-2012 30.4 81.1 104.6 92.7 133.5 411.0 

Śrem 1952-1982 9.6 90.6 131.3 121.3 209.4 1061.4 

 1990-2012 36.6 85.4 110.2 97.6 140.7 425.0 

Poznań 1952-1982 12.3 87.9 132.7 112.5 197.1 832.0 

 1990-2012 33.7 94.6 120.3 106.0 149.8 482.0 

Oborniki 1952-1960 
1971-1982 

24.2 103.1 144.7 128.5 197.5 808.0 

 1990-2012 36.2 100.3 127.6 112.5 159.0 503.0 

Wronki 1952-1982 24.8 112.0 159.2 134.5 226.2 928.0 

 1990-2012 39.4 109.5 139.3 121.5 172.6 547.0 

Analiza wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim 

hydrologiczny rzeki Warty na podstawie współczynnika Parde’ego wykazała, że zmianie uległ 

rozkład odpływu w ciągu roku. Najsilniejsze zmiany występują w posterunku wodowskazowym  

w Uniejowie, gdzie reżim hydrologiczny został całkowicie zmieniony, a wartości współczynnika 

miesięcznych przepływów oscylują w granicach od 0,8 do 1,2. W pozostałych posterunkach 

wodowskazowych zbiornik silniej wpływa na redukcję przepływów w okresie jego napełniania 

natomiast w okresie od czerwca do października prowadzi do wzrostu objętości odpływu.  

W posterunkach od Konina do Wronek wartość współczynnika Parde’ego w latach 1952-1982 

wahała się od 0,6 do 1,6 po wybudowaniu zbiornika ich zmienność zmniejszyła się i wynosi od 0,7 

do 1,5 (Ryc. 21). Wraz w biegiem rzeki oddziaływanie zbiornika Jeziorsko na reżim hydrologiczny 

rzeki Warty ulega zmniejszeniu. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wnioskować, że 

zbiornik Jeziorsko na odcinku do Uniejowa do Wronek wpływa na redukcję przepływów wysokich 

natomiast w odniesieniu do przepływów niskich zasięg jego oddziaływania jest niższy od Uniejowa 

do Poznania. Zmianie uległ też procentowy rozkład odpływu średniego w kolejnych miesiącach w 

rozpatrywanych posterunkach wodowskazowych. 
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Ryc. 21. Współczynniki miesięcznych przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty (niebieski – lata 1952-
1982, czerwony - lata 1990-2012) 
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Analiza współczynników zmienności i rozpiętości przepływów wykazała, że przepływy 

rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko w latach 1990-2012 charakteryzowały się niższą 

zmiennością (Ryc. 22). Spowodowane to było wpływem zbiornika Jeziorsko na wyrównanie 

przepływów ekstremalnych podniesienie przepływów najniższych przy jednoczesnym obniżeniu 

przepływów wysokich. Wartości przepływów średnich były natomiast na zbliżonym poziomie. 

Zbiornik Jeziorsko wpływa także korzystnie na redukcją ryzyka występowania susz i powodzi na 

odcinku od Uniejowa do Wronek. 
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Ryc. 22. Współczynniki zmienności i rozpiętości przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty przed i po 
wybudowaniu zbiornika Jeziorsko (niebieski - lata 1952-1982, czerwony – lata 1990-2012) 
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Analiza stabilności przepływów ekstremalnych przeprowadzona przy pomocy indeksu Shannona 

wykazała, że w poszczególnych posterunkach wodowskazowych nie zaszły wyraźne zmiany 

zarówno w przypadku przepływów ekstremalnych minimalnych i maksymalnych. Wyjątkiem jest 

posterunek w Uniejowie, gdzie entropia przepływów minimalnych uległa wyraźnemu 

zwiększeniu (Ryc. 23). Wysoka wartość entropii świadczy o jednakowym prawdopodobieństwie 

występowania przepływów minimalnych w kolejnych miesiącach roku hydrologicznego. 

Wartości entropii miesięcznych przepływów maksymalnych były na ogół niższe od wartości 

entropii przepływów minimalnych, co świadczy o ich większej stabilności. 
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Ryc. 23. Stabilność reżimu odpływów miesięcznych rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko (niebieski - 
lata 1952-1982, czerwony – lata 1990-2012) 

Zastosowana miara statystyczna niestety posiada pewne wady, ponieważ nie dostarcza 

informacji o miesiącach, w których występują przepływy minimalne i maksymalne. Aby udzielić 

odpowiedzi na to pytanie opracowano histogramy występowania przepływów ekstremalnych: 

minimalnych i maksymalnych w kolejnych miesiącach. W przypadku przepływów minimalnych 

po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko nastąpił spadek częstotliwości występowania przepływów 
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najniższych w okresie od listopada do marca (Ryc. 24). W przypadku przepływów maksymalnych 

zaobserwowano wzrost częstotliwości ich występowania w maju i czerwcu (Ryc. 25). 
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Ryc. 24. Częstotliwość występowania przepływów minimalnych (niebieski - lata 1952-1982, czerwony - 
lata 1990-2012) 
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Ryc. 25. Częstotliwość występowania przepływów maksymalnych (niebieski - lata 1952-1982, 
czerwony - lata 1990-2012) 

3.1.5. Wnioski 

Autorzy opracowania mają świadomość, że podczas analizy wpływu zbiornika Jeziorsko  

i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim hydrologiczny rzeki Warty występują pewne 

utrudnienia, które mają istotny wpływ na uzyskane wyniki. Trudności te wynikają przede wszystkim 

z braku informacji na temat przebiegu warunków meteorologicznych w porównywanych 
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wieloleciach. Ciągi pomiarowe stanów wody i przepływów mogą być niejednorodne genetycznie ze 

względu na wykonanie prac związanych z regulacją koryta rzeki oraz obwałowaniem. Dodatkowo 

brak jest informacji na temat zmian, jakie zaszły w odniesieniu do poborów, zrzutów i ewentualnych 

przerzutów wód oraz zmiany zagospodarowania i użytkowania, jakie zaszły w zlewni. Brak jest 

również informacji o zmianach reżimu hydrologicznego rzek, jakie zaszły w zlewniach największych 

dopływów rzeki Warty. Również wpływ obserwowanych zmian klimatu w zakresie wzrostu 

częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych utrudnia bezpośrednią analizę wpływu 

zbiornika na reżim hydrologiczny rzeki Warty. Na przestrzeni lat objętych analizą nastąpił też 

ogromny postęp w zakresie pomiarów natężenia przepływów, co ma istotne znaczenie szczególnie 

w strefie przepływów wysokich.  

Ocena potencjalnych zmian reżimu hydrologicznego rzeki Warty, a tym bardziej wpływu na 

organizmy wodne i od wód zależne na podstawie informacji o stanach i przepływach 

charakterystycznych bez wnikliwej analizy przekrojów poprzecznych rzeki i doliny zalewowej może 

okazać się niewystarczająca. Szczególnie w odniesieniu do zmian, jakie zaszły w profilach 

wodowskazowych zarówno w odniesieniu do koryta rzeki jak i doliny zalewowej. 

Przeprowadzone analizy wykazały, że zbiornik Jeziorski i przyjęty schemat gospodarowania 

wodą wpływają na charakterystyczne stany i przepływy wody w następującym zakresie: 

 W strefie przepływów niskich zasięg oddziaływania zbiornika obejmuje posterunki od 

Uniejowa do Poznania,  

 W strefie przepływów średnich zasięg oddziaływania zbiornika obejmuje posterunki od 

Uniejowa do Wronek,  

 W strefie przepływów wysokich zasięg oddziaływania zbiornika obejmuje posterunki od 

Uniejowa do Wronek,  

 Ocena wpływu zbiornika Jeziorsko na podstawie stanów wody może prowadzić do 

mylnych wniosków bez szczegółowej analizy przekrojów poprzecznych rzeki i doliny 

zalewowej w latach 1952-2012, decydujących o wielkości przepływu. 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 
67 

3.2. Określenie zakresu praktycznego oddziaływania wpływu pracy zbiornika Jeziorsko  

w zakresie średnich rocznych stanów i przepływów z najniższych (SNW i SNQ), średnich (SSW 

i SSQ) i najwyższych miesięcznych (SWW i SWQ) na parametry hydrologiczne rzeki Warty 

3.2.1. Określenie JCWP pozostających w zasięgu oddziaływania 

Przeprowadzona ocena wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim schematu 

gospodarowania wodami na charakterystyczne miesięczne, półroczne i roczne stany i przepływy 

wody pozwoliła na wyznaczenie JCWP będących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

zbiornika. Ze względu na zróżnicowany zasięg przestrzenny oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

na stany i przepływy charakterystyczne uznano, że ze względów praktycznych należy przyjąć 

największy zasięg oddziaływania, który wynika z analizy stanów i przepływów wysokich. 

Przeprowadzona ocena wykazała, że w bezpośrednim zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

znajduje się 16 JCWP. Wszystkie wytypowane JCWP mają statut wód sztucznych, wynika to 

przede wszystkim ze zmiany reżimu hydrologicznego rzeki Warty po wybudowaniu zbiornika 

Jeziorsko, jej uregulowania oraz obwałowania na znacznej długości. Lokalizację JCWP 

znajdujących się w zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko przedstawiono na ryc. 26, a ich 

syntetyczny opis w tab. 10. 

Tabela 10. Wykaz JCWP w zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

L.p. Nazwa JCWP Kod JCW Kod SCWP 

1 Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika PLRW600019183197 W0507 

2 Warta od Siekiernika do Neru PLRW600019183199 W0701 

3 Warta od Neru do Teleszyny PLRW600021183311 W0701 

4 Warta od Teleszyny do Topca PLRW600021183511 W0704 

5 Warta od Topca do Powy PLRW600021183519 W0707 

6 Warta od Powy do Prosny PLRW60002118399 W0708 

7 Warta od Prosny do Lutyni PLRW60002118519 W0902 

8 Warta od Lutyni do Moskawy PLRW60002118539 W0903 

9 Warta od Moskawy do Pyszącej PLRW600021185539 W0905 

10 Warta od Pyszącej do Kopli PLRW60002118573 W1001 

11 Warta od Kopli do Cybiny PLRW60002118579 W1007 

12 Warta od Cybiny do Różanego Potoku PLRW600021185933 W1007 

13 Warta od Różanego Potoku do Dopływu z Uchorowa PLRW600021185991 W1010 

14 Warta od Dopływu z Uchorowa do Wełny PLRW600021185999 W1201 

15 Warta od Wełny do Samy PLRW60002118719 W1201 

16 Warta od Samy do Ostrorogi PLRW60002118737 W1202 



 

Ryc. 26. Zasięg oddziaływania zbiornika Jeziorsko na JCWP
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3.2.2. Numeryczny model odcinka rzeki Warty od zapory czołowej zbiornika Jeziorsko 
do Obornik jako narzędzie określenia zakresu praktycznego oddziaływania 
wpływu pracy zbiornika Jeziorsko  

 
Zakres oddziaływania zbiornika Jeziorsko przeanalizowano na odcinku Jeziorsko – Wronki 

wykorzystując symulacje na modelu numerycznym. Utworzony z wykorzystaniem 

jednowymiarowego systemu modelowania przepływów nieustalonych SPRUNER  

(Wosiewicz i in. 1996). Model obliczeniowy odcinka rzeki Warty od zapory czołowej zbiornika 

Jeziorsko do Obornik zawierał 353 przekroje poprzeczne powiązane w 356 odcinki obliczeniowe. 

Model stanowił uzupełniający generator rozkładów przepływów i stanów umożliwiając 

przeprowadzenie dodatkowych analiz hydrologicznych i hydraulicznych w przekrojach 

wodowskazowych Uniejów, Koło, Sławsk, Nowa Wieś Podgórna i Poznań. Warunkami 

brzegowymi były hydrogramy stanów w dolnym przekroju brzegowym (Wronki) oraz hydrogram 

przepływów w górnym przekroju brzegowym (zapora czołowa zbiornika Jeziorsko). Na odcinku 

zapora czołowa zbiornika Jeziorsko – Poznań uwzględniono również główne dopływy Warty. Ner  

i Rgilewka modelowane były jako gałęzie modelu opisane przekrojami poprzecznymi a Prosna, 

Powa, Kiełbaska, Czarna Struga, Wrześnica i Kanał Mosiński jako dopływy skupione opisane 

hydrogramami przepływu.  

W celu oceny wpływu zbiornika przeanalizowano warunki hydrologiczne roku 2010, jako 

roku w którym przeszła ostatnia większa fala powodziowa na rzece Warcie. Dodatkowo warunki 

przejścia fali powodziowej 2010 roku są stosunkowo dobrze i wiarygodnie udokumentowane 

bezpośrednimi pomiarami stanów i przepływów na rzece Warcie i jej dopływach, które wykonali 

sami autorzy opracowania. Warunki przepływu analizowano uwzględniając pracę zbiornika 

Jeziorsko (realizowaną jeszcze wg starego pozwolenia wodno prawnego) w postaci hydrogramu 

zrzutu ze zbiornika oraz bez uwzględnienia pracy zbiornika (zrzut ze zbiornika odpowiadający 

hydrogramowi dopływu do zbiornika). Hydrogramy warunków brzegowych dla roku 

hydrologicznego 2010 przedstawiono na ryc. 27. 
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Ryc. 27. Warunki brzegowe modelu obliczeniowego dla roku hydrologicznego 2010 

 

Współczynniki szorstkości wyznaczono wykorzystując zmodyfikowaną metodę Cowena, 

gdzie poszczególne składowe n określane były w oparciu o analizę zdjęć lotniczych, 

numerycznego modelu terenu (NMT) oraz dostępnych pomiarów batymetrycznych i przepływów 

wykonanych w 2010 roku. Wartości współczynników szorstkości, w większości przypadków, 

zmieniały się w zakresie od 0,025 do 0,037, sporadycznie przekraczając ten przedział i osiągając 

wartość 0,047. W przekrojach poprzecznych obszary o odmiennej szorstkości charakteryzowane 

były różnymi współczynnikami oporów ruchu. Weryfikacja modelu została przeprowadzona dla 

hydrogramów stanów z 2010 roku w przekrojach wodowskazowych: Uniejów, Koło, Sławsk, 

Nowa Wieś Podgórna i Poznań. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów  

w przekrojach wodowskazowych przedstawiono na ryc. 28, 29, 30, 31, 32 i 33. 

Wytarowany model poprawnie opisuje zjawisko transformacji na długości modelowanego 

odcinka Warty dla  półrocza letniego. Wyniki dla półrocza zimowego zaburzone są przez warunek 

początkowy, którego wpływ dla tak długiego odcinka rzeki wygasa dopiero po 30 dobach 

symulacji. W trakcie półrocza zimowego 2010 roku wystąpiły intensywne zjawiska lodowe, stąd 

też stany wodowskazowe nie odpowiadają występującym przepływom. Na wykresach jest to 

dobrze widoczne pomiędzy 80 a 120 dobą symulacji, czyli na przełomie lutego i marca. Przebiegi 

czasowe stanów nie pokrywają się z przebiegiem zrzutu ze zbiornika. Stąd też należy ten okres 
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symulacji traktować jako mocno niepewny. Ważnym elementem procesu tarowania była korekta 

bilansów przepływu na całej długości. Posiadając informacje o bilansie przepływu z pomiarów 

wykonanych w 2010 roku określono hydrogramy uzupełniające bilans pomiędzy poszczególnymi 

przekrojami wodowskazowymi. Dla tak długiego odcinka modelowanej rzeki decydujący wpływ 

na odwzorowanie transformacji będzie miał właśnie bilans przepływów. Wpływa on zarówno na 

wielkość stanów jak i czas przejścia fali. Stąd też szczególną uwagę zwrócono na dopasowanie 

modelu zarówno w stanach jak i przebiegu samego zjawiska transformacji. 

Wytarowany i zweryfikowany model umożliwia wykonanie obliczeń dla różnych 

wariantów zrzutu ze zbiornika Jeziorsko, stanowiąc przydatne narzędzie wspomagania decyzji 

oraz optymalizacji pracy zbiornika. Ważnym elementem całego procesu jest oczywiście 

wiarygodność danych o stanach i przepływach i ciągłe ich uzupełnianie. W niniejszym 

opracowaniu model wykorzystano do analizy wpływu zbiornika Jeziorsko na rozkłady stanów  

i przepływów w odcinku Warty położonym poniżej zapory czołowej (ryc. 28-33). 
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Ryc.28. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010 w przekroju 
wodowskazowym Uniejów 
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Ryc.29. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Koło 
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Ryc.30. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
 w przekroju wodowskazowym Sławsk 
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Ryc.31. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Nowa Wieś Podgórna 
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Ryc.32. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Śrem 

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

74 

51

52

53

54

55

56

57

0 2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

2
6
0

2
8
0

3
0
0

3
2
0

3
4
0

3
6
0

3
8
0

Czas [doby]

H
 [

m
 n

.p
.m

]

Obliczenia Pomiary
 

Ryc.33. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Poznań 
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3.2.3. Określenie rodzaju i zakresu (charakterystyki) oddziaływania 

 Szczegółowy zakres i rodzaj oddziaływania zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim schematu 

gospodarowania wodami na reżim hydrologiczny rzeki Warty przedstawiono w odniesieniu do roku 

hydrologicznego 2010. W tym celu przeprowadzono wariantowe obliczenia symulacyjne, zakładając: 

 Wariant I – transformacja przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty od profilu Uniejów do 

profilu Poznań bez zbiornika Jeziorsko, 

 Wariant II – transformacja przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty od profilu Uniejów do 

profilu Poznań z uwzględnieniem wpływu  zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim 

schematu gospodarowania wodami. 

Hydrogramy przepływów stanowiące górny warunek brzegowy w modelu obliczeniowym  dla 

wariantów I i II przedstawiono na ryc. 34. Wynikiem symulacji były hydrogramy codziennych 

stanów i przepływów wody w profilach zlokalizowanych poniżej zbiornika: Uniejów, Nowa Wieś 

Podgórna i Poznań. 
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Ryc.34. Górny warunek brzegowy dla wariantu I (zrzut ze zbiornika Jeziorsko w roku hydrologicznym 2010) oraz  
wariantu II  ( hydrogram przepływu z przekroju wodowskazowego Sieradz z uwzględnieniem przyrostu zlewni) 

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

76 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wykazały, że zbiornik Jeziorsko i przyjęty na nim 

schemat gospodarowania wodą wpływa na reżim hydrologiczny rzeki Warty na całym 

analizowanym odcinku. Szczególnie wpływ ten się zaznacza w okresie napełniania zbiornika  

(od stycznia do połowy kwietnia). W okresie tym dochodzi do całkowitego ścięcia niewielkich fal 

wezbraniowych. W przeważającym okresie letniego półrocza hydrologicznego gdy na zbiorniku 

utrzymywany jest NPP zbiornik w niewielkim stopniu wpływa na reżim hydrologiczny rzeki Warty. 

Szczególnie w zasobnych w wodę letnich półroczach hydrologicznych zakres oddziaływania 

zbiornika na reżim hydrologiczny rzeki jest niewielki. W okresie występowania ekstremalnych 

wezbrań w letnich półroczach hydrologicznych wpływ oddziaływania zbiornika na redukcję fali 

powodziowej jest niższy niż w okresie zimowych półroczy hydrologicznych, gdy zbiornik jest 

opróżniony i przygotowany na ich przyjęcie (Ryc. 35.).  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Q
 [m

3
. s

-1
]

 
Uniejów 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Q
 [m

3
. s

-1
]

 
Nowa Wieś Podgórna 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

77 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Q
 [m

3
. s

-1
]

 
Śrem 

0

100

200

300

400

500

600

700

Q
 [m

3
. s

-1
]

 
Poznań 

Ryc. 35.  Przebieg codziennych przepływów rzeki Warty w roku hydrologicznym 2010 (linia niebieska – bez 
zbiornika Jeziorsko, linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 

 

Analiza miesięcznych przepływów charakterystycznych NQ, SQ i WQ w roku 2010 

wykazała, że zbiornik Jeziorsko i przyjęty na nim schemat gospodarowania wodą najsilniej 

wpływa w zimowym półroczu na przepływy wysokie, mniej na przepływy średnie i niskie.  

W letnich półroczach hydrologicznych oddziaływanie zbiornika Jeziorsko na przepływy 

charakterystyczne jest na zbliżonym poziomie. 

Pod względem zasięgu przestrzennego oddziaływanie zbiornika najwyraźniej zaznacza się 

w profilu Uniejów zlokalizowanym bezpośrednio poniżej zbiornika, następnie wraz z biegiem 

rzeki Warty wpływ ten stopniowo maleje, jednak nadal jest dostrzegany w profilu Poznań  

(Ryc. 36, 37, 38). 
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Ryc.36. Porównanie najniższych miesięcznych przepływów wody (NQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia niebieska – 
bez zbiornika Jeziorsko, linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 
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Ryc. 37. Porównanie średnich miesięcznych przepływów wody (SQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia niebieska – 
bez zbiornika Jeziorsko, linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 
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Ryc. 38. Porównanie najwyższych miesięcznych przepływów wody (WQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia 

niebieska – bez zbiornika Jeziorsko, linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 
 

Funkcjonowanie zbiornika Jeziorsko wpływa na obniżenie stanów wody wzdłuż biegu rzeki 

na całym rozpatrywanym odcinku. Szczególnie w okresie do stycznia do połowy kwietnia 

dochodzi do obniżenia stanów: średnio od 15 do 20 cm stanów niskich, od 20 do 25 cm stanów 

średnich a od 20 nawet do 50 cm stanów wysokich. Obniżenie stanów wody najwyraźniej widać 

w profilu Uniejów następnie zasilanie rzeki Warty wodami największych dopływów powoduje,  

że wpływ ten z biegiem rzeki zmniejsza się (Ryc. 39, 40, 41). 
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Ryc. 39. Zmiany niskich miesięcznych stanów wody (NW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku wybudowania 
zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 40. Zmiany średnich miesięcznych stanów wody (SW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku 
wybudowania zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 41. Zmiany wysokich miesięcznych stanów wody (WW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku 
wybudowania zbiornika Jeziorsko 

 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wykazały, że zbiornik Jeziorsko w okresie od 

stycznia do kwietnia może powodować całkowite ścięcie niewielkich fal wezbraniowych.  

W konsekwencji może to prowadzić do ograniczenia występowania zalewów na obszarach od 

wód zależnych będących przedmiotem ochrony. 

Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego umożliwiło również określenie częstotliwości 

występowania zalewów dla obu wariantów obliczeniowych (Ryc. 42). 

 

Ryc. 42. Liczba dni ze stanami powyżej wody brzegowej dla roku 2010 (niebieski - Wariant I, czerwony - Wariant II). 
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Na ryc. 42 widoczna jest znacząca redukcja liczby dni powyżej wody brzegowej 

spowodowana oddziaływaniem zbiornika we wszystkich przekrojach wodowskazowych  

z wyłączeniem Uniejowa. Erozja dna poniżej zapory spowodowała znaczące obniżenie się 

rzędnych koryta w Uniejowie. Stąd też przepływ brzegowy jest bardzo wysoki w porównaniu  

z pozostałymi przekrojami wodowskazowymi (przepływ brzegowy w Uniejowie wynosi Qkor = 237 

m3/s a dla porównania w Poznaniu przyjmuje on wartość 152 m3/s). Zbiornik może zatem 

oddziaływać negatywnie na formalnie ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

obszary chronione znajdujące się w zasięgu oddziaływania rzeki Warty, które wymagać będą 

okresowego zalewania i dużej wilgotności. 

Zbudowany model rzeki Warty pozwolił także określić zmiany stanów wody jakie 

wystąpiły w analizowanych profilach wodowskazowych, które wynikają ze zmiany przepływów 

charakterystycznych wywołanych działaniem zbiornika Jeziorsko (Tab. 11). Zgodnie z 

oczekiwaniami wyniki wskazują na znaczące podniesienie się stanów niskich (dla NNQ) oraz 

obniżenie stanów wysokich (dla SWQ).  

Model numeryczny został opracowany na podstawie aktualnych przekrojów. Autorzy 

napotkali problem znalezienia jednorodnego, wiarygodnego zbioru danych o przekrojach 

analizowanego odcinka Warty przed powstaniem zbiornika. W związku z tym uzyskane wyniki 

(różnice stanów w przekrojach wodowskazowych wynikające ze zmiany rocznych przepływów 

charakterystycznych przed i po budowie zbiornika) traktować należy jako analizę warunków 

przepływu odniesioną do pracy zbiornika dla aktualnego stanu koryta. Sytuacja sprzed budowy 

zbiornika (dane z lat 1952-1982) odpowiada sytuacji hipotetycznego wariantu braku zbiornika, a 

uwzględnione dane z lat 1990 – 2012 odpowiadają warunkom aktualnym. W związku z tym 

można oczywiście oceniać wielkość tych zmian w kontekście pracy zbiornika co jest bezsporne 

jednak pamiętać należy o możliwych błędach wynikających ze zmian geometrii i zabudowy koryta 

w ciągu prawie 50 lat. Zmiany warunków przepływu mogą wynikać także ze zmiany stanu 

międzywala (aktualnego i tego sprzed 50 lat) oraz zmian układu poziomego rzeki (przebudowa 

układu koryta, budowa wałów). 

 

 

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

83 

Tabela 11. Zmiany stanów w przekrojach wodowskazowych wynikające ze zmiany rocznych przepływów 
charakterystycznych przed i po budowie zbiornika obliczone dla aktualnych geometrii przepływu  
z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

 

 

Wyniki otrzymane z modelu numerycznego umożliwiły ilościową ocenę wpływu zbiornika 

Jeziorsko na transformację przepływu dolnego odcinka Warty. Szersza analiza hydrologiczna dla 

przepływów i stanów charakterystycznych przedstawiona została w rozdziale 3.1. Porównanie 

obydwu wariantów umożliwiło ocenę wpływu zbiornika między innymi na redukcję 

maksymalnych stanów i przepływów w 2010 roku, wyznaczenie liczby dni o stanach powyżej  

i poniżej rzędnej wody brzegowej. Model umożliwił również wyznaczenie wartości przepływów, 

które mieszczą się w obrębie koryta głównego (woda korytowa Qkor). Dodatkowo obliczono 

wartości zmian przyrostów stanów dla wybranych przepływów charakterystycznych w okresie 

przed i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. Redukcję rzędnych i przepływów maksymalnych  

w 2010 roku przedstawia tabela 12. 

 

 

 

 

Lata Poznań Śrem Nowa Wieś Podgórna Uniejów 

                

NNQ [cm] NNQ [cm] NNQ [cm] NNQ [cm]

1952-1982 12.3 
55 

9.6 
67 

20.9 
19 

15.7 
9 

1990-2012 32.2 33.2 28.9 18.8 

 SNQ [cm] SNQ [cm] SNQ [cm] SNQ [cm]

1952-1982 74 
6 

74.3 
-6 

67.7 
1 

44.9 
-12.1 

1990-2012 78.5 71.9 68.5 38.4 

 SSQ [cm] SSQ [cm] SSQ [cm] SSQ [cm]

1952-1982 106 
-8 

103.7 
-13 

98.3 
-13 

64.3 
-23.4 

1990-2012 100.2 93 89.1 49.6 

 ZSQ [cm] ZSQ [cm] ZSQ [cm] ZSQ [cm]

1952-1982 87.4 
-8 

85.7 
-13 

82 
-12 

56.2 
-22 

1990-2012 82.1 76.2 74.3 43.3 

 SWQ [cm] SWQ [cm] SWQ [cm] SWQ [cm]

1952-1982 151.28 
-31 

157.1 
-38 

146.2 
-40 

103.7 
-52 

1990-2012 126.04 119.8 114.8 63.6 
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Tabela 12. Redukcja maksymalnych rzędnych i przepływów w przekrojach wodowskazowych dla roku 
hydrologicznego 2010 

 

Wariant 

Przekroje wodowskazowe 

Uniejów Koło Sławsk Nowa Wieś 
Podgórna 
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I 361.0 105.66 431.1 92.727 414.63 81.526 600.58 73.359 592 63.5 594.3 56.03 

II 438.6 105.97 512.15 92.93 504.4 81.77 686.1 73.61 679 63.68 649 56.28 

 

Największa redukcja przepływu wystąpiła w przekrojach Nowa Wieś Podgórna, Śrem i 

Koło, które są położone poniżej ujścia dopływów (Prosna i Ner), a nie posiadają dużej retencji 

dolinowej. Przepływy powyżej Sławska redukuje dolina Koninsko-Pyzderska a powyżej Poznania 

szeroka dolina zalewowa poniżej Śremu. 

Przedstawione powyżej wyniki modelowania numerycznego wskazują na znaczący wpływ 

zbiornika Jeziorsko na transformację przepływów odcinka Warty położonego poniżej zapory 

czołowej. Analiza wykonana dla roku hydrologicznego 2010 jest przykładem zastosowania modeli 

numerycznych do oceny wpływu różnorakich budowli hydrotechnicznych na reżim przepływu  

w sieciach rzecznych. Możliwość szybkiego wykonania analiz wariantowych wspomaga proces 

decyzyjny zarządzania zbiornikiem (np. analiza wpływu zmiany instrukcji gospodarowania wodą) 

zarówno w trakcie normalnego cyklu eksploatacji jak i w sytuacjach ekstremalnych. 

W celu przeanalizowania wpływu zb. Jeziorsko na obszary chronione zlokalizowane 

poniżej zbiornika określono m.in. wielkość przepływu brzegowego. Przepływ brzegowy to 

wielkość powyżej, której woda występuje z koryta. Zagadnienie to można również analizować 

określając stan lub rzędną wody brzegowej. Trudność posługiwania się tymi wielkościami wynika 

z naturalnej zmienności przekrojów koryta, gdzie rzędne brzegów nawet w sąsiednich 

przekrojach mogą zmieniać się w zakresie ponad 1 m. Wykazała to m.in. analiza przeprowadzona 

w ramach Studium funkcjonalności zbiornika retencyjnego Jeziorsko (2013) wykonana przez 

BSiPBW Hydroprojekt Poznań. Na podstawie analizy numerycznego modelu terenu dla odcinaka 

powyżej Sławska wygenerowano profil podłużny prawego brzegu Warty (Rys. 39 opracowania 

Hydroprojekt 2013) gdzie lokalne różnice rzędnych sięgały 1,5 m. W tej sytuacji pojęcie wody 

brzegowej oraz przepływu brzegowego dla konkretnego przekroju nastręcza problemów i 
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obarczone jest dużym błędem. Wyznaczone w powyższym opracowaniu rzędne wody brzegowej 

wynosiły dla przekroju Koło 90,80 m n.p.m., Konin 82,00 m n.p.m., Sławsk 79,90 m n.p.m. i 

Pyzdry 72 m n.p.m.  

W tym kontekście analiza wpływu zbiornika retencyjnego Jeziorsko na obszary chronione 

odniesiona zmiany wielkości przepływów charakterystycznych (szczególnie wartości SWQ) dla 

przekrojów granicznych wyznaczających te obszary jest z natury obarczona dużym błędem. 

Korzystając z modelu hydrodynamicznego rzeki Warty dla wskazanych przekrojów wyznaczono 

wartości rzedniej i przepływu wody brzegowej (Tab. 13). 

Woda brzegowa dla przekrojów w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 

przyrody przekracza (często znacznie np. Uniejów, Oborniki) wartości przepływów SWQ (tab.16) 

nawet tych sprzed wybudowania zbiornika kiedy częstość i wielkość zalewów była znacznie 

większa niż po wybudowaniu zbiornika (tab. 7, 8, 9). Odnosi się to zarówno do wartości średnich 

z półrocza letniego jak i rocznych. Wszystkie wyznaczone wartości są mniejsze od wody 

brzegowej! Co oczywiście nie neguje możliwych sytuacji, że w niektórych miejscach dla 

przepływów mniejszych od SWQ może dochodzić do lokalnych podtopień na terenach 

zalewowych objętych ochroną. Tym bardziej, że w niektórych przekrojach (np. Nowa Wieś 

Podgórna, Poznań) różnice wielkości SWQ sprzed wybudowania zbiornika i przepływu 

brzegowego dla okresu rocznego są niewielkie. 

 

Tabela 13. Wielkość przepływu i rzędna wody brzegowej w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 
przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie 
zbiornika obliczone dla aktualnych geometrii przekrojów z wykorzystaniem modelu 
hydrodynamicznego  

Nazwa obszaru 

Lokalizacja 
względem 

obszaru 
chronionego 

Lokalizacja 
[km] 

Woda 
brzegowa 

[m
3
/s] 

Rzędna wody 
brzegowej 
[m n.p.m.] 

Puszcza Notecka PLB300015 początek 199,5 324 49.4 

Ostoja Rogalińska PLB300017 

początek 304,1 358 66.34 

koniec 248,6 194 59.23 

Dolina Środkowej Warty PLB300002 

początek 466,1 172 104.55 

koniec 336,1 149 71.31 

Ostoja Nadwarciańska PLH300009 

początek 397,1 159 82.67 

koniec 336,1 149 71.31 
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Lasy Żerkowsko Czeszowskie 
PLH300053 

początek 336,1 149 71.31 

koniec 317,1 257 68.31 

Rogalińska Dolina Warty PLH300012 

początek 303,6 324 64.93 

koniec 248,6 194 59.23 

Ostoja Wielkopolska PLH300010 

początek 254,6 190 56.15 

koniec 246,6 251 57.10 

Biedrusko PLH300001 

początek 223,6 311 53.28 

koniec 202,6 324 47.85 

Czeszewski Las 

początek 331,6 165 71.53 

koniec 329,6 165 71.51 

Krajkowo 

początek 273,6 313 60.51 

koniec 270,8 278 59.83 

Słonawy początek 199,1 324 49.40 

Rogaliński Park Krajobrazowy 

początek 284,1 172 61.7 

koniec 250,1 194 58.22 

Żrekowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

początek 336,1 149 71.3 

koniec 321,1 185 69.42 

Nadwarciański Park Krajobrazowy 

początek 378,1 147 79.42 

koniec 340,1 111 72.00 

 

Wartości stanów wody w przekrojach zlokalizowanych w granicach formalnie 

ustanowionych form ochrony przyrody wynikające z wartości rocznych przepływów 

charakterystycznych (w tym SWQ) sprzed i po budowie zbiornika mieszczą się w zakresie wody 

brzegowej. W związku z tym również różnice wynikające ze zmiany rocznych przepływów 

charakterystycznych przed i po budowie zbiornika są na tyle niewielkie (Tab. 14), że trudno tu 

wskazać jednoznaczny wpływ zbiornika na stan terenów zalewowych. 

Nie ulega wątpliwości, że przed wybudowaniem zbiornika częstość zalewów była większa. 

Wykazała to analiza przeprowadzona w ramach Studium funkcjonalności zbiornika retencyjnego 

Jeziorsko (2013) wykonana przez BSiPBW Hydroprojekt Poznań, gdzie wykorzystano codzienne 

stany wody dla wodowskazów Koło, Konin i Pyzdry z lat 1922-1982. Zalewy historyczne 

(przekraczanie rzędnej wody brzegowej) występowały często i w różnych porach roku. Obecnie 

sytuacja ta zmieniła się dość radykalnie lecz trudno tu wskazać jednoznacznie na wpływ zbiornika 

(możliwa jest także ogólna zmiana tendencji hydrologicznych wynikająca ze zmian klimatu, zmian 
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w obrębie zlewni itp.). Opierając się tylko na wartościach średnich miesięcznych otrzymanych od 

Zamawiającego zagadnienie to wykracza poza zakres niniejszego opracowanie, w związku z tym 

problem ten w tym miejscu został tylko zasygnalizowany jako fakt wynikający z analizy innych 

opracowań. 

 
Tab.14. Zmiany stanów w przekrojach zlokalizowanych w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 

przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika 
obliczone dla aktualnych geometrii przekrojów z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

Nazwa obszaru XI-X V-X 

SNW 

[cm] 

SSW 
[cm] 

SWW 
[cm] 

SNW 

[cm] 

SSW 
[cm] 

SWW 
[cm] 

Puszcza Notecka - 
PLB300015 

-22, -2 -31, -16  -30, -25  -33, -7 -12, -8 -11 

Ostoja Rogalińska - 
PLB300017 

-16, -8  -39, -18  -60, -51  -17, -1 -22, -17 -31, -19 

Dolina Środkowej Warty - 
PLB300002 

-35, 1 -40, -8  -66, -57  -21, 9 -15, -7 -26, -10 

Ostoja Nadwarciańska 
PLH300009 

-22, 1  -28, -8 -63, -57 -10, 9 -12, -7 -20, -10 

Lasy Żerkowsko Czeszowskie 
PLH300053 

-4, 1 -14, -8  -59, -57 3, 9 -13, -7 -15, -10 

Rogalińska Dolina Warty 
PLH300012 

-16, -8  -39, -18  -60, -51  -17, -1 -22, -17 -31, -19 

Ostoja Wielkopolska 
PLH300010 

-16, -15  -40, -37  -53, -50  -17, -15 -22 -31, -30 

Biedrusko PLH300001 
-22, -19  -40, -32  -41, -31  -32, -24 -19, -13 -26, -13 

Dąbrowy Obrzyckie 
PLH300003 

-12, -10  -23, -22  -27, -25  -20, -17 -10 -11 

Czeszewski Las 
-1, 0 -10, -9 -58, -57 7, 8 -9, -8 -12, -11 

Krajkowo 
-14 -30, -29  -58 -11, -10 -23 -27, -26 

Słonawy 
-22, -21  -31 -30 -33, -32 -12 -11 

Dołęga Jeziorsko 
-15 -26 -28 -24, -23 -11 -11 

Sierakowski Park 
Krajobrazowy 

-2 -16 -25 -7 -8 -11 

Rogaliński Park 
Krajobrazowy 

-16, -13  -39, -25  -62, -51  -16, -7 -23, -22 -30, -24 

Żrekowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

-3, 1 -13, -8  -58, -57  4, 9 -12, -7 -14, -10 

Nadwarciański Park 
Krajobrazowy 

-15, 0 -22, -9 -61, -57 -4, 8 -10, -7 -17, -11 
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3.2.4. Analiza wpływu projektowanego obniżenia normalnego piętrzenia do rzędnej 

120,00 m n.p.m. na ustalenia zakresu i wielkości dotychczasowego 

oddziaływania zbiornika na parametry hydrologiczne rzeki Warty poniżej 

zbiornika 

Wykorzystując opracowany na potrzeby ekspertyzy „Analiza wpływu obniżenia, na 

zbiorniku Jeziorsko, normalnego poziomu piętrzenia (NPP) na kształtowanie zasobów wodnych w 

zakresie przepływów niskich i wysokich (na podstawie analizy charakterystycznych lat suchych  

i mokrych)” (Przybyła i inni 2011) model retencji zbiornika przeprowadzono badania 

oddziaływania zbiornika Jeziorsko na parametry hydrologiczne rzeki Warty poniżej zbiornika. 

Analizę wykonano dla przepływów niżówkowych oraz maksymalnych. Obliczenia wykonano 

wykorzystując dane dla roku suchego 1995 i roku mokrego 2010.  

 

Analiza przepływów niżówkowych 

Do analizy przyjęto wariant z rzędną NPP = 120,50 m n.p.m. oraz rzędną obniżoną do 

120,00 m n.p.m. (Ryc. 43 i 44). Obliczenia wpływu obniżenia wykonano wykorzystując dane z 

okresu od 01.07.1995 r. do 27.11.1995 r., gdzie w trakcie głębokiej niżówki od 09.08 do 29.08 

średni dopływ do zbiornika wynosił tylko 11,2 m3/s co zbliżone jest do wartości przepływu NNQ = 

12,5 m3/s dla okresu letniego dla przekroju Sieradz. Wyniki w postaci wartości uśrednionego 

odpływu i liczby dni zrzutu minimalnego dla przedstawionych wyżej wariantów obliczeń 

zestawiono w tabeli 15. 
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Ryc. 43. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,50 m n.p.m. 
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Ryc. 44. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,00 m n.p.m. 

 

Dodatkowo dla wariantu z NPP = 120,00 m n.p.m. uwzględniono nowy schemat pracy 

zbiornika zakładający aż do 15 września utrzymywanie stałego poziomu piętrzenia osiągniętego  

w czasie napełniania zbiornika ale nie wyższego niż 120,00 m n.p.m. (odpływ równy dopływowi). 

Wyniki tej symulacji przedstawiono na ryc. 45. Wydłużenie okresu utrzymywania na zbiorniku 

wyższych stanów skutkuje koniecznością szybszej redukcji stanów w okresie od 16  września do 

31 grudnia. 

 

116.0

116.5

117.0

117.5

118.0

118.5

119.0

119.5

120.0

120.5

03-09

23-09

13-10

02-11

22-11

12-12

01-01

Data

H
z 

[m
 n

.p
.m

]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Q
 [

m
3
/s

]

 

Ryc. 45. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,00 m n.p.m. z nowym 
schematem pracy zbiornika (nowe pozwolenie wodno prawne) 
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Tabela 15. Zestawienie wyników dla fali niżówkowej z 1995 roku przy różnych wariantach NPP 

Pojemność zbiornika Stan w zbiorniku Zrzut minimalny Uśredniony odpływ 
Liczba dni zrzutu 

minimalnego 

V [hm3] H [m n.p.m.] Qmin [m3/s] Qs [m3/s]  [dni] 

142,8 120,00 20,00 28,64 20 

162,5  120,50 20,00 30,15 1 

 

Z analizy wyników symulacji pracy zbiornika przy dopływie minimalnym (Tab. 15) wynika, 

że dla wartości NPP = 120,50 m n.p.m. można uzyskać sytuację, gdy tylko w jednym dniu zrzut ze 

zbiornika osiągnie minimalną wartość 20 m3/s, natomiast uśredniony odpływ wyniesie 30,15 

m3/s. Zmniejszając objętość użytkową zbiornika przy zejściu z wartością NPP do rzędnej  

120,00 m n.p.m. dni takich uzyskujemy już 20, a wartość średniego odpływu spadnie do  

28,64 m3/s.  

 

Tabela 16. Minimalne zrzuty ze zbiornika Jeziorsko w latach 1993 – 2010 

 
Lata 

Charakterystyki 

1
9

9
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1
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5

 

1
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9
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1
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9
7

 

1
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9
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1
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0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

Minimalny zrzut 
Q [m

3
/s] 1

5
,0

 

1
5

,0
 

1
6

,0
 

1
5

,0
 

1
8

,5
 

2
0

,0
 

2
3

,8
 

2
6

,0
 

4
0

,0
 

2
8

,0
 

2
4

,0
 

3
0

,0
 

2
6

,0
 

2
0

,0
 

2
8

,0
 

2
4

,0
 

2
4

,0
 

3
4

,0
 

Liczba dni z przepływem 
poniżej 20,0 m

3
/s 4

0
 

2
6

 

1
3

 

1
0

1
 

4
 - - - - - - - - - - - - - 

 

Przepływ minimalny 20 m3/s został przyjęty z jednej strony na podstawie analizy 

hydrogramów minimalnych zrzutów ze zbiornika (Tab. 16) oraz ograniczenia prędkości 

podnoszenia i obniżania się zwierciadła wody w zbiorniku co wynika z Instrukcji Gospodarowania 

Wodą (Hydroprojekt Poznań 2008 r.). Z drugiej strony przepływ minimalny wynika z potrzeby 

zapewnienia przepływu nienaruszalnego 14,5 m3/s oraz zaspokojenia potrzeb wodnych 

wynikających z pozwoleń wodnoprawnych w obrębie zbiornika (ok. 3,8 m3/s) i możliwości 

przerzutu wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego wody z rzeki Warty w km 406,6 

poprzez pompownię Morzysław w ilości 5,9 m3/s. Zrzut minimalny na poziomie 20 m3/s 

gwarantuje uzupełnienie wody w systemie chłodniczym elektrowni Pątnów i Konin. 
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Analiza przejścia fali powodziowej 

Wykorzystując opracowany model retencji zbiornika przeprowadzono również badania 

warunków pracy zbiornika Jeziorsko, w warunkach przejścia fali powodziowej w 2010 roku (Ryc. 46).  
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Ryc. 46. Hydrogram dopływu i odpływu wody i napełnienie zbiornika Jeziorsko w roku 2010 
 

Do analizy przyjęto okres przejścia fali powodziowej przez zbiornik  

(od 05.05.2010 r. do 29.05.2010 r.). Badania wykonano dla dwóch założonych wartości NPP: 

120,50 m n.p.m., i 120,00 m n.p.m. (Ryc. 47). 
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Ryc. 47. Hydrogram dopływu i odpływu wody ze zbiornika Jeziorsko w trakcie przejścia fali powodziowej w roku 
2010 z nałożonymi hydrogramami optymalnych zrzutów dla h założonych wartości NPP 

 

Wyniki obliczeń przy założeniu maksymalnego zrzutu ze zbiornika równego 315 m3/s  

i uzyskanej w ten sposób redukcji kulminacji fali powodziowej na poziomie 167 m3/s przedstawiono 

w tabeli 17. Maksymalny zrzut ze zbiornika został wyznaczony jako wynik optymalizacji 

wielokryterialnej z narzuconymi warunkami pracy zbiornika. Z analizy tabeli 17 wynika, że przy 

niższym NPP - poziomie piętrzenia na zbiorniku - można uzyskać większą wartość rezerwy 

powodziowej, natomiast wartości rezerwy przygotowanej są wówczas równe zero. Rezerwa 

przygotowana wynika ze zwiększenia zrzutu jeszcze przed nadejściem fali powodziowej, co związane 

jest z trafnością prognozy dopływu do zbiornika. Na podstawie wyników obliczeń symulacji pracy 

zbiornika w trakcie dopływu do zbiornika Jeziorsko fali powodziowej w 2010 roku dla różnych 

wartości NPP wyznaczono również liczbę dni maksymalnego zrzutu. Liczba dni występowania zrzutu 

maksymalnego dla hydrogramów optymalnych wskazuje na konieczność posiadania dobrej, 

długotrwałej prognozy dopływu (minimum 6-cio dniowej) dla NPP = 120,50 m n.p.m. 

 
Tabela 17. Wyniki obliczeń symulacji pracy zbiornika w trakcie dopływu do zbiornika Jeziorsko  

fali powodziowej w 2010 roku dla różnych wartości NPP 

Rezerwa powodziowa 
[hm3] 

Stan w zbiorniku 
[m n.p.m.] 

Rezerwa  
przygotowana 

[hm3] 

Liczba dni zrzutu  
maksymalnego 

39,7 120,50 2,9 6 

59,2 120,00 0,0 2 
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4. Identyfikacja potrzeb hydrologicznych formalnie ustanowionych, na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, obszarów chronionych w zlewni SCWP Zbiornik 

Jeziorsko oraz w zlewniach JCWP rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko,  

w zasięgu zidentyfikowanego praktycznego oddziaływania 

 W granicach analizowanego odcinak rzeki Warty znajdują się formy ochrony przyrody 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627 ze zm.) wymienione w tabeli poniżej (tab. 18). W dalszej części niniejszego rozdziału 

szczegółowej analizie poddano te formy ochrony przyrody (szare komórki w tabeli nr 18), dla 

których stwierdzono, że praktyczne oddziaływanie zbiornika może wpłynąć na ich cele ochrony i 

posiadają plan zadań ochronnych (PZO). Dla obszaru Ostoja Wielkopolska nie wykonano PZO ale 

wykorzystano Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego operat siedliska i gatunki obszarów 

natura 2000 (Chudzicki 2013). W przypadku obszaru Natura 200 - Ostoja Rogalińska (PLB300017) 

nie przeprowadzono oddzielnej analizy (brak PZO) ale obszar ten pokrywa się z dwoma innych 

obszarami Natura 200: Ostoja Wielkopolska (PLH300010) i Rogalińska Dolina Warty (PLH300012). 

 
Tabela 18. Formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach określonego praktycznego 
oddziaływania zbiornika Jeziorsko 
 
Nazwa obszaru Podstawa prawna obszaru chronionego Plan zadań ochronnych 

Obszar Natura 2000 

Zbiornik Jeziorsko - PLB100002 Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 11 

marca 2014 r. poz. 1181 

Puszcza Notecka - PLB300015 Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

18 marca 2014 r. poz. 1793 oraz 

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18 

marca 2014 r. poz. 698 

Ostoja Rogalińska - PLB300017 Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Nie posiada 

Dolina Środkowej Warty - 

PLB300002 

Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Nie posiada 

Ostoja Nadwarciańska 

PLH300009 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

19 marca 2014 r. poz. 1819 

Lasy Żerkowsko Czeszowskie 

PLH300053 

Decyzja KE z  10.01.2011 r. Nie posiada 
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Rogalińska Dolina Warty 

PLH300012 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

31 lipca 2013 r. poz. 4754 

Ostoja Wielkopolska 

PLH300010 

 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Nie posiada 

Biedrusko PLH300001 Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

18 grudnia 2013 r. poz. 7291 

Dąbrowy Obrzyckie PLH300003 Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

11 września 2012 r. poz. 3798 

Rezerwat przyrody 

Czeszewski Las Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 47, poz. 

1093 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

16 grudnia 2004 r. nr 181, poz. 

4006 

Krajkowo M. P. z 1958 r. Nr 64, poz. 373 zast. Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 214 poz. 

3335 

Nie posiada 

Słonawy M. P. z 1957 r. Nr 27, poz.186 Nie posiada 

Dołęga Jeziorsko M. P. z 1958 r. Nr 69, poz. 406 zast. Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 105, poz. 

1757 

Nie posiada 

Park Krajobrazowy 

Sierakowski Park Krajobrazowy Rozporz. 6/01 Wojewody Poznańskiego z 

12.08.1991. 

Nie posiada 

Rogaliński Park Krajobrazowy Rozporz. 4/97 Wojewody Poznańskiego z 

26.06.1997. 

Nie posiada 

Żrekowsko-Czeszewski Park 

Krajobrazowy 

Rozporz. 1/94 Wojewody Kaliskiego i 

Wojewody Poznańskiego z 17.10.1994 

Nie posiada 

Nadwarciański Park 

Krajobrazowy 

Rozporz. Nr 60 Wojewody Konińskiego z 

19.10.1995 w sprawie utw. NPK. 

Nie posiada 
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4.1. Zbiornik Jeziorsko PLB100002 

4.1.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Obszar o powierzchni 10186,1 ha położony jest w dolinie Warty na terenie województwa 

łódzkiego. W ostoi występuje co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,  

3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCzK). Ważna ostoja lęgowych i migrujących ptaków 

wodno-błotnych. 

 Zbiornik Jeziorsko PLB100002 znajduje się w Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET Polska. 

W południowej części obszaru znajduje się rezerwat ornitologiczny Jeziorsko. Wszystkie cenne 

dla awifauny obszary rezerwatu znajdują się w obszarze Natura 2000. 

Lokalizację obszaru przedstawiono na rycinie nr 48. 

 
Ryc. 48. Granice obszaru Natura 2000 - PLB100002 Zbiornik Jeziorsko 
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4.1.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

 Na terenie obszaru Jeziorsko PLB100002 ochrona koncentruje się na ważnych dla Europy 

gatunkach zwierząt. Przedmiotem ochrony jest 26 gatunków ptaków: 

1. A004  perkozek  (Tachybaptus ruficollis) 
2. A005  perkoz dwuczuby  (Podiceps cristatus) 
3. A391  kormoran  (Phalacrocorax carbo sinensis) 
4. A022  bączek  (Ixobrychus minutus) 
5. A027  czapla biała  (Egretta alba) 
6. A028  czapla siwa  (Ardea cinerea) 
7. A038  łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) 
8. A039  gęś zbożowa  (Anser fabalis) 
9. A041  gęś białoczelna  (Anser albifrons) 
10. A043  gęgawa  (Anser anser) 
11. A048  ohar  (Tadorna tadorna) 
12. A051  krakwa  vAnas strepera) 
13. A052 cyraneczka  (Anas crecca) 
14. A053 krzyżówka  (Anas platyrhynchos) 
15. A059 głowienka Aythya ferina) 
16. A127 żuraw  (Grus grus) 
17. A142 czajka  (Vanellus vanellus) 
18. A156 rycyk  (Limosa limosa) 
19. A160 kulik wielki  (Numenius arquata) 
20. A162 krwawodziób  (Tringa totanus) 
21. A177 mewa mała  (Hydrocoloeus minutus) 
22. A193 rybitwa rzeczna  (Sterna hirundo) 
23. A196 rybitwa białowąsa  (Chlidonias hybryda) 
24. A197 rybitwa czarna  (Chlidonias niger) 
25. A249 brzegówka  (Riparia riparia) 
26. A336 remiz (Remiz pendulinus) 

4.1.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

Celem ochrony dla 20 gatunków jest utrzymanie właściwego stanu ochrony (PZO Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 11 marca 2014 r. poz. 1181). Dla pozostałych sześciu gatunków sformułowane 

zostały następujące cele:  

 

Krakwa 

Poprawa stanu ochrony (U1) w kierunku właściwego (FV) poprzez polepszenie warunków 

siedliskowych: – zmiana sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych na ekstensywny; – 

utrzymanie sposobu użytkowania, zahamowanie porzucania użytkowania i zarastania.  
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Rycyk, krwawodziób  

Poprawa stanu ochrony (U2) w kierunku właściwego (FV), w tym przejściowe osiągnięcie stanu 

niezadawalającego (U1), poprzez polepszenie warunków siedliskowych: – zmiana sposobu 

użytkowania trwałych użytków zielonych na ekstensywny; – utrzymanie sposobu użytkowania, 

zahamowanie porzucania użytkowania i zarastania. 

Rybitwa rzeczna  

Poprawa stanu ochrony (U2) w kierunku właściwego (FV), poprzez poprawę ilości i jakości siedlisk 

gatunku: – utrzymanie 6 istniejących platform lęgowych (moduł podstawowy 3m x 3m); – 

zwiększanie ilości potencjalnych siedlisk lęgowych - zwiększanie powierzchni pływających 

platform do 12 modułów (moduł podstawowy 3m x 3m); – bieżącą konserwację oraz naprawę 

uszkodzonych modułów.  

Rybitwa białowąsa, Rybitwa czarna  

Poprawa stanu ochrony (U1) poprzez zwiększanie powierzchni pod miejsca gniazdowania na 

terenie cofki: – usuwanie zadrzewień i zarośli w obszarze płytkiej wody na zbiorniku (20 

hektarów w skali roku); – utrzymanie koszenia zapobiegającemu zarastaniu na powierzchniach 

po usunięciu zadrzewień i zarośli. 

4.1.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

 Utrzymać naturalny charakter brzegów zbiornika z uwzględnieniem szuwarów, 

turzycowisk i innych form roślinności wodno-błotnej. Utrzymać strukturę użytkowania 

przybrzeżnego i ekosystemów przybrzeżnych w postaci zabagnień, oczek wodnych oraz 

podmokłych łąk i pastwisk.  

Zasadnicza powierzchnia lustra wody powinna być otwarta ze strefami roślinności 

pływającej.  

Reżim wodny powinien uwzględniać występowanie stref płytkiej wody, a nawet 

odsłaniane się spod wody plaż, łach lub namulisk  

W odniesieniu do cieku, powinny być zachowane elementy naturalnego systemu 

fluwialnego, ze zjawiskami depozycji rumowiska w formie odsypów oraz erozji brzegowej. Brzegi 

rzeczne powinny być częściowo zadrzewione. 
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4.1.5.  Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Aspekty hydromorfologiczne Zbiornika Jeziorsko związane są szczególnie silnie z 

występowaniem stref płytkiej wody oraz odsłanianiem się spod wody plaż, łach lub namulisk. 

Występowanie tych form hydromorfologicznych jest ściśle związane z pracą Zbiornika. Elementy 

te są bardzo istotne dla wielu gatunków ptaków tam występujących.  

Konieczne jest zachowanie naturalnego charakteru brzegów zbiornika i przyległego terenu z 

uwzględnieniem roślinności szuwarowej, turzycowiskami i innymi formami roślinności wodno-błotnej.  

W odniesieniu do cieku, powinno się zachować zmienność poziomu wody i jego dynamiki, 

która przyczyni się do występowania zjawisk depozycji rumowiska w formie odsypów oraz erozji 

brzegowej. Brzegi rzeczne powinny być częściowo zadrzewione.  

Planowana zmiana pracy Zbiornika Jeziorsko spowoduję utratę części siedlisk 

wykorzystywanych przez chronione gatunki ptaków. Dotyczy to gatunków bytujących w strefie 

szuwarowej oraz ptaków żyjących na okolicznych podmokłych łąkach i w zadrzewieniach. W 

przypadku niektórych siedlisk będzie to utrata permanentna, dla innych okresowa (siedliska 

odtworzą się w niżej położonych strefach).  

Obniżony i ustabilizowany poziom piętrzenia wpłynie niekorzystnie na stan trwale 

podmokłych teenów i zmiennowilgotnych łąk położonych w pobliżu zbiornika, z którymi silnie 

związane są niektóre gatunki ptaków. Tereny te ulegną trwałej degradacji i nie odtworzą się w 

przyszłości.  

Obniżenie piętrzenia spowoduje przesuszenie dotychczasowej strefy szuwarowej, przy czy 

odtworzy się ona w okresie 2-3 lat na nowych stanowiskach położonych niżej. Nie powinno mieć 

do silnego wpływu na stan populacji ptaków związanych z tymi obszarami. 

Obniżenie stanów wysokich wpłynie na zmniejszenie się dynamiki rzeki w tych okresach i 

zmniejszenia się skali niektórych zjawisk fluwialnych. Oddziaływać będzie to na gatunki związane 

ze zerodowanymi skarpami nadrzecznymi i odsypiskami śródkorytowymi.  
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4.1.6.  Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą  
z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Spośród stwierdzonych gatunków ptaków brak zagrożeń wykazano w stosunku do 

czterech gatunków: mewa mała, perkozek, perkoz dwuczuby i remiz (PZO Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 11 marca 2014 r. poz. 1181). Dla pozostałych 23 gatunków ptaków takie zagrożenia zostały 

określone: 

Kormoran 

 Zagrożenia istniejące: G05.04 Wandalizm Celowe niszczenie gniazd i zabijanie piskląt. F02.01 

Rybołówstwo bierne Ryzyko zaplątania się żerujących ptaków w sieciach rybackich. 

G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 Niemotorowe sporty wodne F02.03 

Wędkarstwo Płoszenie w miejscu gniazdowania przez wędkarzy, kajakarzy, żaglówki, skutery 

wodne.  

 Zagrożenia potencjalne: F05.05 Odstrzał Odstrzał poza obszarem Natura 2000 w 

miejscach żerowania. C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych w 

pobliżu obszaru Natura 2000. J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

Zanik wysokich drzew w miejscach gniazdowania – na skutek zmian siedlisk, aktywności 

bobrów, celowe wycinanie.  

Bączek  

 Zagrożenia istniejące: X Brak zagrożeń i nacisków  

 Zagrożenia potencjalne: J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

Nadmierny rozwój wierzbowisk drzewiastych.  

Czapla biała  

 Zagrożenia istniejące: F02.03 Wędkarstwo G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 

Niemotorowe sporty wodne Płoszenie w miejscu gniazdowania przez wędkarzy, 

kajakarzy, żaglówki i skutery wodne.  

 Zagrożenia potencjalne: J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

Nadmierny rozwój wierzbowisk drzewiastych, zanik wiklinowisk we wczesnym stadium 

rozwoju – miejsca gniazdowania.  
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Czapla siwa  

 Zagrożenia istniejące: F02.03 Wędkarstwo G01.01.01 Motorowe sporty wodne  

 G01.01.02 Niemotorowe sporty wodne Płoszenie w miejscu gniazdowania przez 

wędkarzy, kajakarzy, żaglówki i skutery wodne.  

 Zagrożenia potencjalne: F05.05 Odstrzał Odstrzał poza obszarem Natura 2000 w 

miejscach żerowania. J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska Zanik 

wysokich drzew w miejscach gniazdowania – na skutek zmian siedlisk, aktywności 

bobrów, celowe wycinanie, celowe usuwanie drzew w obrębie kolonii.  

Łabędź krzykliwy  

 Zagrożenia istniejące: F03.01 Polowanie Płoszenie w czasie polowań. G01.02 Turystyka 

piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych Płoszenie na zimowisku.  

 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000. 

Gęś zbożowa  

 Zagrożenia istniejące: F03.01 Polowanie Płoszenie w miejscach żerowania.  

 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Gęś białoczelna  

 Zagrożenia istniejące: F03.01 Polowanie Płoszenie w miejscach żerowania  

 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Gęgawa  

 Zagrożenia istniejące: G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 Niemotorowe 

sporty wodne F02.03 Wędkarstwo Płoszenie w miejscu gniazdowania przez wędkarzy, 

kajakarzy, żaglówki, skutery wodne. Zagrożenia potencjalne: F03.01 Polowanie 

Polowanie poza obszarem Natura 2000 w miejscach żerowania oraz w czasie 

przemieszczania się ptaków z noclegowiska.  

Ohar  

 Zagrożenia istniejące: G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 Niemotorowe 

sporty wodne F02.03 Wędkarstwo Turystyka wodna w pobliżu miejsc gniazdowania, 

płoszenie przez wędkarzy.  

 Zagrożenia potencjalne: J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska E01.04 

Inne typy zabudowy Zabudowa rekreacyjna linii brzegowej, zarastanie skarp.  
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Krakwa  

 Zagrożenia istniejące: K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) F03.01 

Polowanie Śmiertelność na skutek botulizmu oraz polowań.  

 Zagrożenia potencjalne: X Brak zagrożeń i nacisków  

Cyraneczka  

 Zagrożenia istniejące: K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) F03.01 

Polowanie G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych Śmiertelność spowodowana botulizmem, polowaniami oraz 

płoszenie w miejscach koncentracji przez turystów, wędkarzy, quady.  

 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Krzyżówka 

 Zagrożenia istniejące: K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) F03.01 

Polowanie G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych Śmiertelność spowodowana botulizmem, polowaniami oraz 

płoszenie w miejscach koncentracji przez turystów, wędkarzy, quady.  

 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Głowienka  

 Zagrożenia istniejące: F02.01 Rybołówstwo bierne Zaplątywanie się w sieci rybackie 

żerujących ptaków.  

 Zagrożenia potencjalne: X Brak zagrożeń i nacisków  

Żuraw  

 Zagrożenia istniejące: F03.01 Polowanie Płoszenia na polowaniach w miejscach 

żerowania. G01.02 Jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych Płoszenie na 

noclegowisku przez wędkarzy, quady. Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii 

wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Czajka  

 Zagrożenia istniejące: K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) F03.01 

Polowanie G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych Śmiertelność spowodowana botulizmem, polowaniami oraz 

płoszenie w miejscach koncentracji przez turystów, wędkarzy, quady.  
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 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Rycyk 

 Zagrożenia istniejące: A02.03 Usuwanie trawy pod grunty orne A03.01 Intensywne 

koszenie lub intensyfikacja J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków 

wodnych K03.04 Drapieżnictwo Intensyfikacja upraw łąkowych, zanik łąk, wysuszanie, 

drapieżnictwo, ekspansja gatunków inwazyjnych - jenota.  

 Zagrożenia potencjalne: X Brak zagrożeń i nacisków  

Kulik wielki  

 Zagrożenia istniejące: F02.03 Wędkarstwo K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) 

Płoszenie przez wędkarzy w miejscach koncentracji, śmiertelność na skutek botulizmu.  

 Zagrożenia potencjalne: X Brak zagrożeń i nacisków  

Krwawodziób  

 Zagrożenia istniejące: A02.03 Usuwanie trawy pod grunty orne A03.01 Intensywne 

koszenie lub intensyfikacja J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków 

wodnych K03.04 Drapieżnictwo Intensyfikacja upraw łąkowych, zanik łąk, wysuszanie, 

drapieżnictwo, ekspansja gatunków inwazyjnych - jenota.  

 Zagrożenia potencjalne: X Brak zagrożeń i nacisków  

Rybitwa rzeczna  

 Zagrożenia istniejące: G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 Niemotorowe 

sporty wodne J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska Podpływanie do 

platform z koloniami lęgowymi, zanik pierwotnych miejsc gniazdowania.  

 Zagrożenia potencjalne: G05.04 Wandalizm G05.07 Niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak Celowe niszczenie miejsc gniazdowania, degradacja platform – brak 

renowacji, nieodnawianie.  

Rybitwa białowąsa  

 Zagrożenia istniejące: K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) G01.01.01 

Motorowe sporty wodne G01.01.02 Niemotorowe sporty wodne Śmiertelność 

spowodowana botulizmem, płoszenie w miejscu gniazdowania przez wędkarzy, kajakarzy, 

żaglówki i skutery wodne.  
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 Zagrożenia potencjalne: J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie Wczesne 

opuszczanie poziomu piętrzenia, osuszenie miejsc występowania kolonii przed 

wyprowadzeniem młodych ptaków.  

Rybitwa czarna  

 Zagrożenia istniejące: F02.03 Wędkarstwo G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 

Niemotorowe sporty wodne J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

K03.04 Drapieżnictwo K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) J02 

Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych Płoszenie w miejscu 

gniazdowania przez wędkarzy, kajakarzy, żaglówki i skutery wodne, ekspansja gatunku 

obcego - jenota, zarastanie kolonii lęgowych.  

 Zagrożenia potencjalne: J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie Wczesne 

opuszczanie poziomu piętrzenia, osuszenie miejsc występowania kolonii przed 

wyprowadzeniem młodych ptaków.  

Brzegówka  

 Zagrożenia istniejące: J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

Zarastanie skarp, przesłanianie drzewami.  

 Zagrożenia potencjalne: E01.04 Inne typy zabudowy  

 

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia istniejące:  

 K03.04 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych (rycyk, krwawodziób, 

rybitwa czarna) 

 F02.01 Rybołówstwo bierne. Zaplątania żerujących ptaków w sieciach rybackich 

(kormoran, głowienka) 

 G01.01.01 Motorowe sporty wodne (kormoran, czapla biała, czapla siwa, gęgawa, ochar, 

rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna) 

 G01.01.02 Niemotorowe sporty wodne (kormoran, czapla biała, czapla siwa, gęgawa, 

ochar, rybitwa rzeczna) Śmiertelność spowodowana botulizmem, płoszenie w miejscu 

gniazdowania przez wędkarzy, kajakarzy, żaglówki i skutery wodne (rybitwa białowąsa) 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

104 

 F02.03 Wędkarstwo Płoszenie w miejscu gniazdowania przez wędkarzy, kajakarzy, 

żaglówki, skutery wodne (kormoran, czapla biała, czapla siwa, gęgawa, ochar, kulik wielki, 

rybitwa czarna) 

 J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Podpływanie do platform  

z koloniami lęgowymi, zanik pierwotnych miejsc gniazdowania (rybitwa rzeczna). 

Zarastanie skarp, przesłanianie drzewami (brzegówka) 

Zagrożenia potencjalne:  

 J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (ochar) Nadmierny rozwój wierzbowisk 

drzewiastych. zanik wiklinowisk we wczesnym stadium rozwoju – miejsca gniazdowania (bączek, 

czapla biała). Zanik wysokich drzew w miejscach gniazdowania – na skutek zmian siedlisk, celowe 

wycinanie, celowe usuwanie drzew w obrębie kolonii (czapla siwa) 

 G05.07 Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak Celowe niszczenie miejsc 

gniazdowania, degradacja platform – brak renowacji, nieodnawianie (rybitwa rzeczna) 

 J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie Wczesne opuszczanie poziomu 

piętrzenia, osuszenie miejsc występowania kolonii przed wyprowadzeniem młodych 

ptaków (rybitwa białowąsa, rybitwa czarna) 

 E01.04 Inne typy zabudowy (brzegówka) 

 

4.1.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowanych na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

Podniesienie poziomu wody na stanowisku Glińskie Ługi – pierwsze 3 lata 

obowiązywania planu zadań ochronnych. Wybudowanie dwóch spiętrzeń w formie progów,  

w celu podniesienia poziomu wody na łąkach Glińskie Ługi. W celu osiągnięcia optymalnego 

efektu działania i wybrania metody piętrzenia konieczna jest wcześniejsza ekspertyza 

hydrogeologiczna. Ekspertyza pozwoli wybrać metodę realizacji przedsięwzięcia. Ekspertyza 

może zalecić zmianę lokalizacji progów w celu przywrócenia stanu siedlisk. 

Wycinka zadrzewień i zarośli wierzbowych – pierwsza wycinka w drugim roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych, następnie co roku. Wycinka zadrzewień i zarośli 

wierzbowych – 20 ha rocznie. Wycinka w obrębie wyznaczonego poligonu. Powierzchnie do wycinki 

wyznaczane corocznie po sezonie lęgowym. Wycinka w terminie od 1 października do 1 marca. 
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Wycinanie roślinności krzewiastej i zielnej w miejscu przeprowadzonej wycinki – 

corocznie. Wycinanie, wykaszanie – powierzchni, na której we wcześniejszych latach usunięto 

zadrzewiania. Termin koszenia po 1 sierpnia. Biomasa przed następnym sezonem – zalaniem 

musi zostać usunięta z powierzchni. Co roku należy pozostawić 10-20 % powierzchni niekoszonej, 

w kolejnych latach należy pozostawić inny płat niewykoszony. 

Budowa i utrzymanie platform pływających – 2-10 rok obowiązywania planu zadań 

ochronnych. Utrzymanie istniejących sześciu pływających platform – sztucznych siedlisk 

lęgowych oraz budowa sześciu nowych platform. Platformy umieszczone są w strefie cofkowej 

zbiornika w miejscach gdzie woda utrzymuje się przez cały sezon lęgowy. Lokalizację nowych 

należy wybierać w taki sposób, by platformy znajdowały się w miejscach częściowo osłoniętych 

od falowania wody. Moduł podstawowy 3x3m. Konstrukcja platform powinna uniemożliwiać 

wchodzenie na platformy drapieżników (norka amerykańska, jenot, wydra). Zabezpieczenie 

platform można wykonać w postaci plastikowych kołnierzy/opasek otaczających platformy na 

poziomie wody. Na platformach należy umieścić konstrukcje dające schronienie pisklętom przed 

złymi warunkami pogodowymi lub przed ptakami drapieżnymi. W czasie trwania planu zadań 

ochronnych należy poddawać renowacji/wymieniać istniejące platformy i usuwać losowe 

uszkodzenia. 
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4.2. Dolina Środkowej Warty PLB300002 

4.2.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Obszar o powierzchni 57104.36 ha obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (koło 

Uniejowa) i Dębno n.Wartą (koło Nowego Miasta n.Wartą). Dolina ma szerokość od 500 m do ok. 

5 km, wypełniona jest przez mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych obniżeniach występują 

niewielkie powierzchnie płytkich torfów. Obszar doliny jest w zróżnicowanym stopniu 

przekształcony i odmiennie użytkowany. Na obszarze Kotliny Kolskiej rzeka jest obustronnie 

obwałowana - obszary zalewowe (łąki i pastwiska, lokalne łęgi i wikliny nadrzeczne) znajdują się 

w strefie międzywala oraz w ujściach rzek Prosny i Kiełbaski. W obrębie Doliny Konińsko-

Pyzdrskiej dolina zachowała bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia część nie została 

obwałowana i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajęty przez mozaikę ekstensywnie 

użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy. 

Zachodni fragment obszaru (na zachód od ujścia Prosny) zajmuje duży kompleks zalewowych, 

zbliżonych do naturalnych, starych łęgów jesionowo-wiązowych i grądów niskich. Znaczne ich 

fragmenty zachowały się w wyniku ochrony rezerwatowej. Na skutek wybudowania na Warcie 

zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony został naturalny rytm hydrologiczny Warty, co 

pociągnęło za sobą różnorakie zmiany siedliskowe. Lokalizację obszaru przedstawiono na rycinie 

nr 49. 
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Ryc. 49. Granice obszaru Natura 2000 - PLB300002Dolina Środkowej Warty 
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4.2.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (0,01ha) 

3130 Brzegi lub dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Isoëto-Nanojuncetea (0,1 ha) 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (255,66  ha) 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek (1,88  ha) 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (6,57 ha) 

7230 Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (1,02 ha) 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (466,84 ha) 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (179,67ha) 

6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii) (12,85 ha) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (350,31ha) 

 

4.2.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

Oceniono na podstawie Winiecki 2008. 

Siedlisko 1340: Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary  

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Poprawa obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 3130: Brzegi lub dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Isoëto-Nanojuncetea 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 3270: Zalewane muliste brzegi rzek  

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  
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Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

Utrzymanie siedliska w obszarze na obecnej powierzchni. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania. 

Siedlisko 7230: Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania. 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na obecnej powierzchni. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie (601 ha). 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

 

4.2.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 

 brzegi lub dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Isoëto-Nanojuncetea, 
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Występowanie zalewów i wymiana wód starorzeczy  

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 łąki selernicowe (Cnidion dubii) ,  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskoweźródliskowe) 

 nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia: 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),  

 zalewane muliste brzegi rzek. 

 

4.2.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Wymagania ekologiczne chronionych siedlisk wykazujących wrażliwość na warunki 

hydromorfologiczne rzeki Warty są zróżnicowane. Pewne zbiorowiska preferują permanentne 

wysokie uwilgotnienie i są wrażliwe na przesuszenie (1340, 3130, 3150, 7230, 91E0). 

Przewidywana zmiana pracy zbiornika miałaby na te siedliska korzystny wpływ poprzez 

wyrównanie deficytów w ciągu roku. Łęgowe zbiorowiska trawiaste (6410, 6440) wymagają 

zmiennej wilgotności – po okresach obfitości wody (zalewach) i konieczne jest osuszenie 

siedliska. Zmiana pracy Zbiornika w tym aspekcie byłaby niekorzystna. Obniżenie stanów 

wysokich i związany z tym zmniejszony obszar miejsc zalewanych ma wiosną byłoby szczególnie 

niekorzystne dla siedlisk: 1340, 3150, 91E0, 3130, 6410, 6440, 91F0 a także w pewnym stopniu 

także niekorzystny dla 3150, 3270, 6430. Szczegółowa charakterystyka wrażliwości 

poszczególnych siedlisk została przedstawiona poniżej.  
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Siedlisko 1340: Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary  

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

Siedlisko 3130: Brzegi lub dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Isoëto-Nanojuncetea 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

 Wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody   

Siedlisko 3270: Zalewane muliste brzegi rzek  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 7230: Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów  

Siedlisko 3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami  

z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia   

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 
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4.2.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą  
z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia zewnętrzne (na podstawie Winiecki 2008):  

Zmiany klimatyczne – brak wezbrań roztopowych i przesuszenie doliny Warty: 

 Zmniejszenie wezbrań roztopowych i szybkie przesuszenie łąk i pastwisk na wiosnę oraz 

spadek poziomu zwierciadła starorzeczy i ich wysychanie oraz zarastanie. Powoduje 

zagrożenie dla siedlisk od wód zależnych, degradację ich roślinności i liczne zagrożenia dla 

ptaków; 

 
Gospodarka wodna – zbiornik Jeziorsko: 

 Zakłócenie naturalnego cyklu wezbrań i niżówek. Powoduje zagrożenie dla siedlisk od wód 

zależnych, degradację ich roślinności i liczne zagrożenia dla ptaków; 

Gospodarka wodna – melioracje podstawowe: 

 Przesuszenie doliny, degradacja siedlisk i ich roślinności oraz liczne zagrożenia dla ptaków;  

Zamiany w sposobie użytkowania gruntów rolnych: 

 Zmniejszenie areału ekstensywnych łąk i pastwisk oraz konwersja łąk i pastwisk w grunty orne; 

Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego: 

 Głębokie zmiany stosunków wodnych i użytkowania terenu; 

Urbanizacja: 

 Redukcja areału i utrata walorów roślinności i siedlisk dla awifauny  

Infrastruktura: 

 Rozwój sieci autostrad i innych dróg, budowa mostów – powoduje lokalną redukcję areału i 

utratę walorów roślinności i siedlisk dla awifauny; 

 Napowietrzne linie energetyczne, stwarzające możliwość zagrożeń dla przelatujących ptaków (kolizje); 

 Parki wiatrowe - możliwość zagrożeń dla przelatujących ptaków (kolizje i płoszenie). 

Turystyka i wypoczynek: 

 Degradacja siedlisk cennej roślinności i ptaków, płoszenie ptaków, zanieczyszczanie 

środowiska. 

Gospodarka leśna: 
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 Ubożenie bazy lęgowej i pokarmowej dla ptaków siedlisk leśnych; 

Kłusownictwo: 

 Redukcja populacji ptaków, płoszenie i niszczenie lęgów; 

Nielegalne wyrobiska kruszywa: 

 niszczenie siedlisk napiaskowych i murawowych; 

Wypalanie użytków zielonych: 

 Zagrożenie miejsc lęgowych ptaków. 

 
Zagrożenia wewnętrzne(na podstawie Winiecki 2008):  

Wzrost presji naturalnego drapieżnictwa: 

 Zagrożenie dla ptaków presją lisa oraz norki amerykańskiej; 

Ekspansja obcych gatunków roślin: 

 Rozprzestrzenianie się głównie kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata) powodującej 

degradację siedliska ziołorośli nadrzecznych oraz redukcję miejsc lęgowych ptaków.  

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Gospodarka wodna – zbiornik Jeziorsko: - zakłócenie naturalnego cyklu wezbrań i niżówek powoduje 

zagrożenie dla siedlisk od wód zależnych, degradację ich roślinności i liczne zagrożenia dla ptaków. 

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 66 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów. 

 

4.2.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

Działania modyfikujące sposoby prowadzenia gospodarki wodnej (Winiecki 2008): 

 Zmiana sposobu prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku Jeziorsko. 

 Wprowadzenie zakazu budowy nowych obwałowań w granicach ostoi Natura 2000. 

 Przeprowadzenie renaturyzacji fragmentu Ostoi w rejonie ujścia rz. Ner do Warty. 
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 Odtworzenie warunków wilgotnościowych w lewobrzeżnej części doliny Warty w widłach 

Warty i Kiełbaski. 

 Zapobieganie dalszemu przesuszaniu południowej części kompleksu KE „Bagien Kramskich”. 

 Poprawa warunków wilgotnościowych polderu „Golina”. 

 Renaturyzacja obiegu wody w dolinie Warty w rejonie ujścia rz. Rgilewka na południe od m. Koło. 

 Przywrócenie połączeń wybranych starorzeczy z zawala z wodami Warty. 

 Odtworzenie dawnego koryta rzeki Czarnej Strugi w okolicach Kopojna i Oleśnicy. 

 Ograniczenie melioracji szczegółowych. 
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4.3. Ostoja Nadwarciańska PLB300009 

4.3.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Ostoja o powierzchni 26653,07ha położona jest we wschodniej części Wielkopolski  

i obejmuje fragment doliny Środkowej Warty. Terasa zalewowa Warty osiąga miejscami ponad 4 

km szerokości i cechuje się dużą różnorodnością szaty roślinnej, tym samym tworząc dogodne 

siedliska dla wielu gatunków zwierząt, w szczególności ptaków. Rzeźba terenu obfituje w różne 

formy fluwialne: wały przykorytowe, terasę zalewową z różnego typu starorzeczami, terasę 

wydmową oraz pagórki wydmowe. 

Na zdecydowanej większości obszaru dominuje ekstensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa z 

udziałem leśnictwa. Pola uprawne koncentrują się w miejscach wyniesionych oraz na krawędzi 

doliny, gdzie rozwinęło się umiarkowane osadnictwo rolnicze. Niektóre fragmenty terenu, 

zwłaszcza w pasie przykorytowym Warty, w zasadzie podlegają jedynie procesom fluwialnym 

kształtującym roślinność naturalną. Lokalizację obszaru przedstawiono na rycinie nr 50. 

 

 

Ryc. 50. Granice obszaru Natura 2000 - PLB300009 Ostoja Nadwarciańska  
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4.3.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (799 ha) 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek (266 ha) 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (267 ha) 

7230 Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (799 ha) 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (799 ha) 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) (267 ha) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (267 ha) 

 

4.3.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

 
 Dla ochrony siedlisk sformułowane zostały następujące cele (PZO Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 11 marca 2014 r. poz. 1181):  

 
Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion: 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie  

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 3270: Zalewane muliste brzegi rzek  

Uzupełnienie wiedzy o siedlisku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony. 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

Utrzymanie obecnego stanu zachowania siedliska.  

Siedlisko 7230: Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez odpowiednie użytkowanie rolnicze 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
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Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez zmianę struktury gatunkowej drzewostanu. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu siedliska na obszarze Natura 2000. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez odpowiednie użytkowanie rolnicze 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez odpowiednie użytkowanie rolnicze 

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez zmianę struktury gatunkowej drzewostanu.  

 

4.3.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Występowanie  zalewów i wymiana wód starorzeczy  

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 łąki selernicowe (Cnidion dubii) ,  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 zalewane muliste brzegi rzek,  

 ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). 
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4.3.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Wymagania ekologiczne chronionych siedlisk wykazujących wrażliwość na warunki 

hydromorfologiczne rzeki Warty są zróżnicowane. Pewne zbiorowiska preferują permanentne 

wysokie uwilgotnienie i są wrażliwe na przesuszenie (3150, 7230, 91E0). Przewidywana zmiana 

pracy zbiornika miałaby na te siedliska korzystny wpływ poprzez wyrównanie deficytów w ciągu 

roku. Łęgowe zbiorowiska trawiaste (6410, 6440) wymagają zmiennej wilgotności – po okresach 

obfitości wody (zalewach) i konieczne jest osuszenie siedliska. Zmiana pracy Zbiornika w tym 

aspekcie byłaby niekorzystna. Obniżenie stanów wysokich i związany z tym zmniejszony obszar 

miejsc zalewanych ma wiosną byłoby szczególnie niekorzystne dla siedlisk: 3150, 91E0, 6410, 

6440, 91F0 a także w pewnym stopniu także niekorzystny dla 3150, 3270, 6430. Szczegółowa 

charakterystyka wrażliwości poszczególnych siedlisk została przedstawiona poniżej.  

 

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

 Wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

Siedlisko 3270: Zalewane muliste brzegi rzek  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie (160 ha). 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia 
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Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia   

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów. 

 
4.3.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 

osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą z 
funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia zewnętrzne(na podstawie Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych 2007 i PZO 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 11 marca 2014 r. poz. 1181):  

Zanieczyszczenie powietrza; 

Zanieczyszczenie wody w rzekach (obecnie w granicach ostoi wody Warty są 

pozaklasowe,istnieją jednak oznaki poprawy); 

Oddziałanie zbiornika Jeziorsko modyfikujące warunki hydrologiczne rzeki; 

Melioracje osuszające; 

Brak zalewów rzecznych. 

Zagrożenia wewnętrzne: 

Utrata kontaktu części starorzeczy z wodami rzecznymi; 

Nielegalne wycinki drzew i krzewów; 

Nielegalne wysypiska śmieci; 

Nielegalne żwirownie; 

Zrzuty ścieków 

Postępująca zabudowa mieszkaniowa; 

Kłusownictwo; 

Niewłaściwa gospodarka leśna; 

Zmiany sposobu użytkowania gruntów, a wśród nich szczególnie porzucanie łąk i pastwisk, co 

uruchamia procesy sukcesji, niekorzystne dla zachowania istniejącej bioróżnorodności,  

Intensyfikacja użytkowania rolniczego; 

Gatunki inwazyjne i gatunki obce geograficznie w drzewostanie; 
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Fragmentacja siedliska; 

Wycinanie drzew w lasach łęgowych i zadrzewniach. 

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko: 

Oddziałanie zbiornika Jeziorsko modyfikujące warunki hydrologiczne rzeki; 

Utrata kontaktu części starorzeczy z wodami rzecznymi; 

Brak zalewów rzecznych. 

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 63 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów.  

4.3.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

W aktach prawnych i dokumentach określających cele i normy ochrony nie znajdują się 

informacje o działaniach formalnych i technicznych ukierunkowanych na poprawę parametrów 

hydromorfologicznych.



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

121 

4.4. Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 

4.4.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Obszar o powierzchni 7158.23 ha obejmuje fragment doliny zalewowej Warty  

i dolnego odcinka Lutyni, płynących w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej oraz sąsiadujące  

z nim od północy obszary moreny dennej. Krajobraz zdominowany jest przez rozległe połacie 

lasów łęgowych oraz grądów. Cały obszar cechuje się harmonijnie zachowanym kompleksem 

ekosystemów typowych dla ekstensywnie użytkowanej doliny rzecznej. Lokalizację obszaru 

przedstawiono na rycinie nr 51. 

 

Ryc. 51. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300053 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie 
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4.4.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (104,51 ha) 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek (0,72 ha) 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (339,30 ha) 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (19,33 ha) 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) (4,29 ha) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (481,03 7 ha) 

4.4.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion: 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 3270 Zalewane muliste brzegi rzek: 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie (339,30 ha). 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie (481 ha). 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania. 
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4.4.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom: 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii) ,  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Występowanie zalewów i wymiana wód starorzeczy: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia: 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 zalewane muliste brzegi rzek. 

 

4.4.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Wymagania ekologiczne chronionych siedlisk wykazujących wrażliwość na warunki 

hydromorfologiczne rzeki Warty są zróżnicowane. Pewne zbiorowiska preferują permanentne 

wysokie uwilgotnienie i są wrażliwe na przesuszenie (3150, 7230, 91E0). Przewidywana zmiana 

pracy zbiornika miałaby na te siedliska korzystny wpływ poprzez wyrównanie deficytów w ciągu 

roku. Łęgowe zbiorowiska trawiaste (6410, 6440) wymagają zmiennej wilgotności – po okresach 

obfitości wody (zalewach) i konieczne jest osuszenie siedliska. Zmiana pracy Zbiornika w tym 

aspekcie byłaby niekorzystna. Obniżenie stanów wysokich i związany z tym zmniejszony obszar 

miejsc zalewanych ma wiosną byłoby szczególnie niekorzystne dla siedlisk: 3150, 91E0, 6410, 
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6440, 91F0 a także w pewnym stopniu także niekorzystny dla 3150, 3270, 6430. Szczegółowa 

charakterystyka wrażliwości poszczególnych siedlisk została przedstawiona poniżej.  

 

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion: 

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów,  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki.  

 Wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

Siedlisko 3270: Zalewane muliste brzegi rzek: 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki, 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe): 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów . 

Siedlisko 3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami  

z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea: 

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność osuszenia. 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność osuszenia. 

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum): 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 
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4.4.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą  
z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia wewnętrzne(na podstawie Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych 2013):  

Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną; 

Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych; 

Transport i sieci komunikacyjne - Drogi, autostrady; 

Rolnictwo - uprawa i zmiana sposobu uprawy; 

Leśnictwo; 

Wędkarstwo. 

Zagrożenia wewnętrzne: 

Brak. 

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko: 

Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych. 

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 59 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów.  

4.4.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

W aktach prawnych i dokumentach określających cele i normy ochrony nie znajdują się 

informacje o działaniach formalnych i technicznych ukierunkowanych na poprawę parametrów 

hydromorfologicznych. 
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4.5. Rogalińska Dolina Warty PLH300012 

4.5.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Rogalińska Dolina Warty o powierzchni 14753,62 ha obejmuje obszar pradoliny Warty na 

południe od Poznania, z licznymi starorzeczami i zastoiskami otoczonymi przez bagna i łąki. 

Ostoja w większości położona jest na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Lokalizację 

obszaru przedstawiono na rycinie nr 52. 

 

Ryc. 52. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300012 Rogalińska Dolina Warty  

 

4.5.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

 Prawie połowę powierzchni pokrywają lasy, głównie iglaste i mieszane. Ponad jedną 

trzecią ostoi zajmują siedliska rolnicze, mniej jest łąk i zarośli (18%). Obszar jest słynny z grupy 

ponad tysiąca starych dębów o obwodach pnia od 2 do 9,5 m, z których najstarsze mają kilkaset 
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lat. Na obszarze występuje 16 rodzajów cennych siedlisk, z czego pięć  są ściśle związane ze 

środowiskiem wodnym a w przypadku kolejnych czterech oddziaływanie wód powierzchniowych 

ma istotne znaczenie dla ich rozwoju.  

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion  

(ok. 290 zbiorników wodnych, zajmujących łącznie 160,87 ha),. 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek (liczne płaty o powierzchni kilku metrów kwadratowych 

zajmują łącznie ok. 0,06 ha. 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (282 drobnopowierzchniowe płaty - 

pokrywające łącznie 2 ha - Rosadziński 2010),  

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) -139 stanowiska o łącznej powierzchni ponad 

85 hektarów (Rosadziński 2010). 

3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea.- Siedlisko zostało stwierdzone na 12 stanowiskach i zajmuje łącznie powierzchnię 

ok. 0,06 ha (Rosadziński 2010). 

 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) - łączna powierzchnia ok. 3 ha. 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) - 15 rozproszonych stanowisk usytuowanych w pobliżu 

koryta Warty o łącznej powierzchni ok. 9,2 ha (Rosadziński 2010). 

6510: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – siedlisko 

zostało stwierdzone na ponad 242 hektarach w tym występujące w dolinie Warty łąki 

wyczyńcowe w typie Alopecurus pratensis-Sanguisorba officinalis (Rosadziński 2010). 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – rozmieszczony na 102 

płatach, które pokrywają w sumie ponad 310 ha (Rosadziński 2010). 

 

4.5.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, 

Potamion: 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 
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Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 3270: Zalewane, muliste brzegi rzek: 

Uzupełnienie wiedzy o siedlisku. 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa złego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea: 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 6510: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

 

4.5.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom: 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 
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 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

Występowanie  zalewów i wymiana wód starorzeczy: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (dotyczy typu Alopecurus pratensis-

Sanguisorba officinalis), 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia: 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (dotyczy typu Alopecurus pratensis-

Sanguisorba officinalis). 

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 zalewane muliste brzegi rzek,  

 ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). 

4.5.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Wymagania ekologiczne chronionych siedlisk wykazujących wrażliwość na warunki 

hydromorfologiczne rzeki Warty są zróżnicowane. Pewne zbiorowiska preferują permanentne 

wysokie uwilgotnienie i są wrażliwe na przesuszenie (3130, 3150, 7230, 91E0). Przewidywana 

zmiana pracy zbiornika miałaby na te siedliska korzystny wpływ poprzez wyrównanie deficytów w 

ciągu roku. Łęgowe zbiorowiska trawiaste (6410, 6440) wymagają zmiennej wilgotności – po 

okresach obfitości wody (zalewach) i konieczne jest osuszenie siedliska. Zmiana pracy Zbiornika w 

tym aspekcie byłaby niekorzystna. Obniżenie stanów wysokich i związany z tym zmniejszony 

obszar miejsc zalewanych ma wiosną byłoby szczególnie niekorzystne dla siedlisk: 3150, 91E0, 
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3130, 6410, 6440, 91F0 a także w pewnym stopniu także niekorzystny dla 3150, 3270, 6430. 

Szczegółowa charakterystyka wrażliwości poszczególnych siedlisk została przedstawiona poniżej.  

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion: 

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

 Wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

Siedlisko 3270: Zalewane, muliste brzegi rzek Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki. 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe): 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

Siedlisko 3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia. 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność osuszenia. 

Siedlisko 6510: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów (dotyczy typu Alopecurus pratensis-

Sanguisorba officinalis). 

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum): 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 
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4.5.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą  
z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia istniejące (na podstawie PZO Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 31 lipca 2013 r. poz. 4754):  

Brak okresowych zalewów i wymiany wód starorzeczy z Wartą prowadzący do zarastania i 

wypłycania oraz do prowadzący do nadmiernego przesuszenia siedliska i stopniowego zaniku 

gatunków diagnostycznych; 

Presja wędkarska: stosowanie zanęt powodująca przyspieszenie naturalnego procesu 

eutrofizacji, niszczenie roślinności w litoralu, śmiecenie; 

Presja turystyczna: niszczenie roślinności w litoralu, śmiecenie, palenie ognisk, ruch pojazdów 

spalinowych, w szczególności samochodów i quadów; 

Wnikanie obcych gatunków inwazyjnych, w szczególności uczepu amerykańskiego, kolczurki 

klapowanej oraz rzepienia włoskiego; 

Nadmierny rozwój mozgi trzcinowatej; 

Zbyt długie zalewy i brak okresu przesuszenia siedliska na niektórych płatach łąkowych. 

Wewnętrzne: 

Niszczenie płatów siedliska wyniku deptania i koszenia; 

Niewłaściwe użytkowanie łąk: 

 zbyt niskie i zbyt wczesne koszenie 

 zupełny brak użytkowania kośnego prowadzący do pojawiania się gatunków zielnych 

niezwiązanych z siedliskiem oraz krzewów I drzew I zanikanie gatunków typowych dla łąk świeżych; 

Silna antropogeniczna fragmentacja siedliska prowadząca do nadmiernego prześwietlenia płatów 

łęgów wierzbowych, olszowych i jesionowych. Prowadzi do zwiększonej podatności na wnikanie 

gatunków obcych, w szczególności uczepu amerykańskiego i klonu jesionolistnego. Zamieranie 

jesionu wyniosłego; 

Brak odpowiedniej ilości martwego drewna. 

 
Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Brak okresowych zalewów i wymiany wód starorzeczy z Wartą prowadzący do zarastania  

i wypłycania oraz do prowadzący do nadmiernego przesuszenia siedliska i stopniowego zaniku 
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gatunków diagnostycznych. Zbyt długie zalewy i brak okresu przesuszenia siedliska na niektórych 

płatach łąkowych. 

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 60 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów.  

4.5.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

 Wg wykazu działań ochronnych (na podstawie PZO Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  

z 31 lipca 2013 r. poz. 4754): 

Usuwanie śmieci z brzegów starorzeczy
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4.6. Ostoja WielkopolskaPLH300010 

4.6.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

Ostoja Wielkopolska o powierzchni 8427.12 ha zajmuje faliste i pagórkowate tereny na lewym 

brzegu Warty, w większości na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jedynie mała część 

Parku znajduje się w strefie oddziaływania rzeki Warty. Lokalizację obszaru przedstawiono na 

rycinie nr 53. 

 

Ryc. 53. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300010 Ostoja Wielkopolska 
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Przeprowadzona analiza obszaru Ostoja Wielkopolska opierała się na nietypowej dokumentacji. 

Nieukończony został jeszcze Plan Zadań Ochronnych dla tego obszaru, ale wykorzystano Plan ochrony 

Wielkopolskiego Parku Narodowego operat siedliska i gatunki obszarów natura 2000 (Chudzicki 

2013). Jest to bardzo szczegółowe opracowanie ale nieco różniące się od standardowego PZO. 

 

4.6.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

Obszar Ostoi Wielkopolskiej obfituje w cenne siedliska zależne od wód jednak usytuowane są one  

w większości w dużej odległości od rzeki. Siedliska te zasilane są w większym stopniu przez wody rzek 

Samicy Stęszewskiej, Wirenki oraz są w zasięgu oddziaływania jezior, których zasoby wodne nie są 

związane z przepływającą Wartą. 

Z dokumentacji Planu Ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego (Chudzicki 2013) wynika, że  

w strefie oddziaływania Warty na terenie Ostoi Wielkopolskiej występują dwa gatunki podlegające 

ochronie: czerwończyk nieparek i poczwarówka jajowata. 

 

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion 

(na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej powierzchnia tego typu siedliska szacowana jest na ok. 

421.36 jednak w strefie oddziaływania Warty jest to powierzchnia nieprzekraczająca 3 ha). 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek - na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej powierzchnia tego 

typu siedliska szacowana jest na ok. 8,43 jednak w strefie oddziaływania Warty jest to 

powierzchnia nie przekraczająca 1 ha. 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) - na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej 

powierzchnia tego typu siedliska szacowana jest na ok. 84,27 jednak w strefie oddziaływania 

Warty jest to powierzchnia nie przekraczająca 1 ha. 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) -na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej 

powierzchnia tego typu siedliska szacowana jest na ok. 421,36 jednak w strefie oddziaływania 

Warty jest to powierzchnia nie przekraczająca 1 ha. 
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Siedliska częściowo zależne od wód: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) - na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej 

powierzchnia tego typu siedliska szacowana jest na ok. 8,43 jednak w strefie oddziaływania 

Warty jest to powierzchnia nie przekraczająca 0,5 ha. 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) - - na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej powierzchnia 

tego typu siedliska szacowana jest na ok. 8,43 jednak w strefie oddziaływania Warty jest to 

powierzchnia nie przekraczająca 0,5 ha. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) - na powierzchni całej Ostoi 

Wielkopolskiej powierzchnia tego typu siedliska szacowana jest na ok. 421,36 jednak w strefie 

oddziaływania Warty jest to powierzchnia nieprzekraczająca 5 ha. 

 

Chronione gatunki zwierząt zidentyfikowane w strefie oddziaływania Warty 

1. 1060  czerwończyk nieparek  (Lycaena dispar) 

2. 1016  poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) 

 

4.6.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

 

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, 

Potamion: 

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze na niezmniejszającym się poziomie przy 

jednoczesnym braku antropogenicznego niszczenia jego płatów. 

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji w zakresie wskaźników „charakterystyczna kombinacja 

zbiorowisk w obrębie transektu”, „przezroczystość wody”, „fitoplankton” odpowiedzialnych za 

ogólny niezadowalający stan ochrony siedliska w obszarze. 

Siedlisko 3270: Zalewane, muliste brzegi rzek: 

Szczegółowa inwentaryzacja terenu ostoi, której wyniki pozwolą zdecydować o pozostawieniu 

lub wykluczeniu siedliska z listy przedmiotów ochrony.  

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): 

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze na niezmniejszającym się poziomie przy 

jednoczesnym braku antropogenicznej fragmentacji jego płatów. 
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Likwidacja zagrożenia niektórych płatów ze strony gatunków inwazyjnych (rdestowców) 

utrzymanie właściwej struktury i funkcji przez monitoring płatów siedliska.  

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe): 

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze na niezmniejszającym się poziomie przy 

jednoczesnym braku antropogenicznej fragmentacji jego płatów. 

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji w zakresie wskaźniku „martwe drewno” 

odpowiedzialnego za ogólny zły stan ochrony siedliska w obszarze. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

Powstrzymanie procesu zanikania siedliska w obszarze. 

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji w zakresie wskaźników „gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych”, „ekspansja krzewów i podrostów drzew” oraz „struktura przestrzenna płatów 

siedliska” odpowiedzialnych za ogólny zły stan ochrony siedliska w obszarze. 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze na niezmniejszającym się poziomie przy 

jednoczesnym braku antropogenicznej fragmentacji jego płatów. 

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji w zakresie wskaźników „gatunki dominujące”, 

„rodzime ekspansywne gatunki roślin zielnych” odpowiedzialnych za ogólny niezadowalający stan 

ochrony siedliska w obszarze. 

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum): 

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze na niezmniejszającym się poziomie przy 

jednoczesnym braku antropogenicznej fragmentacji jego płatów  

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji w zakresie wskaźników „martwe drewno (łączne 

zasoby)”, „inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie”, „gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy”, „udział gatunków z grupy "wiązy, dąb, jesion" występujących w 

drzewostanie”, oraz „ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie” odpowiedzialnych za 

ogólny zły stan ochrony siedliska w obszarze;  

Gatunek 1016: poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana): 

Przywrócenie właściwego stanu ochrony (obecnie stan niewłaściwy U1).  

Gatunek 1060: czerwończyk nieparek (Lycaena dispar): 

Przywrócenie właściwego stanu ochrony (obecnie stan zły U2 wg wszystkich ocenianych parametrów).  
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4.6.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom: 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

Występowanie zalewów i wymiana wód starorzeczy: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia: 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) 

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 zalewane muliste brzegi rzek,  

 ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). 

 

4.6.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Wymagania ekologiczne chronionych siedlisk wykazujących wrażliwość na warunki 

hydromorfologiczne rzeki Warty są zróżnicowane. Pewne zbiorowiska preferują permanentne 

wysokie uwilgotnienie i są wrażliwe na przesuszenie (3130, 3150, 7230, 91E0). Wrażliwość na 

przesuszenie siedliska wykazuje stwierdzony gatunek chroniony 1060. Przewidywana zmiana 

pracy zbiornika miałaby na te siedliska korzystny wpływ poprzez wyrównanie deficytów w ciągu 
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roku. Łęgowe zbiorowiska trawiaste (6410, 6440) wymagają zmiennej wilgotności – po okresach 

obfitości wody (zalewach) i konieczne jest osuszenie siedliska. Zmiana pracy Zbiornika w tym 

aspekcie byłaby niekorzystna. Obniżenie stanów wysokich i związany z tym zmniejszony obszar 

miejsc zalewanych ma wiosną byłoby szczególnie niekorzystne dla siedlisk: 3150, 91E0, 3130, 

6410, 6440, 91F0 a także w pewnym stopniu także niekorzystny dla 3150, 3270, 6430. 

Szczegółowa charakterystyka wrażliwości poszczególnych siedlisk została przedstawiona poniżej.  

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion: 

 Wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 3270: Zalewane, muliste brzegi rzek Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki. 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe): 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia. 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność osuszenia. 

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum): 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

Gatunek 1060: czerwończyk nieparek (Lycaena dispar): 

 Wysoka wrażliwość na osuszanie łąk. 
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4.6.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą z 
funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia zewnętrzne (na podstawie Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych 2013):  

Rolnictwo: 

 Nawożenie /nawozy sztuczne; 

Leśnictwo; 

Urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; 

Wędkarstwo; 

Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze: 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych, 

 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna; 

Zanieczyszczenia: 

 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów), 

 Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną. 

Wewnętrzne (na podstawie Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych 2013): 

Nie zostały zidentyfikowane. 

Zagrożenia na podstawie Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego operat siedliska i 

gatunki obszarów Natura 2000 (Chudzicki 2013) podzielone są na:  

 Istniejące: 

o Intensyfikacja użytkowania skutkująca uproszczeniem struktury gatunkowej, 

podsiewanie. Ekspansywne gatunki roślin zielnych. Obce gatunki inwazyjne. 

o Brak użytkowania.  

 Potencjalne 

o Obniżanie poziomu wód gruntowych, brak zalewów. 

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko: 

Standardowy Formularz Danych Natura 2000 (2013) nie wymienia zagrożeń związanych z 

funkcjonowaniem Zbiornika Jeziorsko. Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego 

operat siedliska i gatunki obszarów Natura 2000 (Chudzicki 2013) wymienia Obniżanie 
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poziomu wód gruntowych, brak zalewów jako zagrożenie potencjalne dla chronionych 

siedliska na terenie Ostoi Wielkopolskiej. 

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 53 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów. 

4.6.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

 

Dostępne dokumenty związane z ochroną Ostoi Wielkopolskiej nie odnoszą się do aspektów 

hydromorfologicznych. Można jedynie zwrócić uwagę, że Standardowy Formularz Danych 

Natura 2000 (2013) wymienia wśród najważniejszych oddziaływań i działalności mających 

duży negatywny wpływ na obszar - Infrastruktura sportowa i rekreacyjna (Kod zagrożenia 

G02). Pewne elementy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej można zauważyć w pobliżu 

koryta Warty i mogą one oddziaływać na warunki hyromorfologiczne tego obszaru. Może to 

w pewnych sytuacjach negatywnie wpływać na niektóre typy siedlisk. Oddziaływanie takie 

jest jednak niewielkie. 
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4.7. Rezerwat Czeszewski Las 

4.7.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Rezerwat Czeszewski Las jest leśnym rezerwat przyrody położonym na terenie Żerkowsko-

Czeszewskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni 222, 62ha. Obszar obejmuje kompleks 

naturalnych lasów i starorzeczy na terenie zlewowym Warty wraz z typową dla lasów łęgowych 

roślinnością. Lokalizację obszaru przedstawiono na rycinie nr 54. 

 
Ryc. 54. Granice obszaru Rezerwat Czeszewski Las 
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4.7.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

Opracowano na podstawie planu ochrony Rezerwatu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Poznaniu 2004) – nie podano nazw i kodów europejskich. 

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

Ekosystem lasu łęgowego wraz z procesami ich dynamiki; 

Starorzecza wraz z procesami ich dynamiki. 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

Łąki selernicowe z występującymi na nich rzadkimi gatunkami roślin: selernicy żyłkowanej  

i konitruta błotnego. 

 

4.7.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

 Utrzymanie warunków siedliskowych, w tym naturalnych zalewów wodami rzecznymi,  

a przy ograniczonych możliwościach zalewowych przy hamowaniu odpływu części wód 

starorzeczy. 

Zachowanie różnorodności ptaków łąk reprezentujących dużą różnorodność flory i fauny. 

 

4.7.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom: 

 lasy łęgowe, 

 łąki selernicowe . 

Występowanie zalewów i wymiana wód starorzeczy: 

 utrzymanie stanu starorzeczy i ich dynamiki 

 łąki selernicowe ,  

 lasy łęgowe. 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia: 

 łąki selernicowe ,  

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 utrzymanie stanu starorzeczy i ich dynamiki. 
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4.7.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Ekosystem lasu łęgowego wraz z procesami ich dynamiki 

Starorzecza wraz z procesami ich dynamiki 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

Łąki selernicowe z występującymi na nich rzadkimi gatunkami roślin: selernicy żyłkowanej 

konitruta błotnego. 

 
Starorzecza: 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki. 

Las łęgowy: 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

Łąki selernicowe: 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność osuszenia. 

 

4.7.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą  
z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia zewnętrzne (na podstawie Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 16 grudnia 2004 r. nr 181, poz. 4006): 

Przesuszenie siedlisk, ograniczenie częstotliwości i czasu trwania zalewów; 

Zanieczyszczenia wód Warty i Lutyni podtapiających rezerwat. 

Zagrożenia wewnętrzne: 

Przesuszenie siedlisk. 

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko: 

Przesuszenie siedlisk, ograniczenie częstotliwości i czasu trwania zalewów; 

Zanieczyszczenia wód Warty i Lutyni podtapiających rezerwat. 
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Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 58 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów.  

 
4.7.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 

hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

 
Wg wykazu działań ochronnych (na podstawie Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego 

Regionalnego nr 53, 2004 z dnia 13grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochronny dla 

Rezerwatu Czeszewski Las.): 

Zatrzymywanie części wody pochodzącej z zalewów w następujących starorzeczach: Musiółka, 

Czaple, Szaniec i Łojewo; 

Popiętrzenie wód Lutyni; 

Odtworzenie połączenia Lutyni i starorzecza Łojewo przy zapewnieniu jednokierunkowego 

przepływu wody z Lutyni do starorzecza. 
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5. Charakterystyka obecnych i potwierdzonych perspektywicznych funkcji 
zbiornika Jeziorsko: 

5.1. Funkcje publiczne 

Zbiornik Jeziorsko jest zbiornikiem wielozadaniowym, którego funkcje wg Instrukcji 

Gospodarowania Wodą (Hydroprojekt Poznań 2008) związane są m.in. z następującymi celami 

piętrzenia i gromadzenia wody: 

1. zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Warty poniżej zbiornika, poprzez 

redukcję wezbrań powodziowych,  

2. kształtowanie zasobów wodnych w dolinie rzeki poprzez uzyskanie znaczącego wpływu na 

wielkość bieżącego przepływu w rzece Warcie i tym samym umożliwienie sterowania 

przepływem w zakresie przepływów niskich i wysokich, w ramach kształtowania zasobów 

wodnych rzeki Warty w dolinie poniżej zbiornika. 

W ramach pkt. 2 zbiornik Jeziorsko powinien umożliwić:  

 zagwarantowanie w rzece Warcie poniżej zbiornika - przepływu nienaruszalnego,  

 przerzut wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego dla uzupełnienia wody  

w systemie chłodniczym Elektrowni Pątnów i Konin,  

 przerzut wody do systemu chłodniczego Elektrowni Adamów,  

 wykorzystanie retencjonowanej wody przez przemysł i gospodarkę komunalną  

w rejonie doliny rzeki Warty,  

 wykorzystanie retencjonowanej wody dla nawodnień w rolnictwie,  

 wyrównania przepływów rzeki Warty w okresach niżówkowych,  

 poprawianie warunków żeglugowych na odcinkach żeglownych rzeki Warty. 

3. energetyczne wykorzystanie piętrzenia w zbiorniku Jeziorsko poprzez produkcję energii 

elektrycznej w elektrowni wodnej Jeziorsko zlokalizowanej przy zaporze czołowej,  

4. prowadzenie gospodarki rybackiej na zbiorniku oraz w ośrodku zarybieniowym na 

kompleksie stawów w Pęczniewie, 

5.  utrzymanie w górnej partii zbiornika warunków siedliskowych dla ptactwa wodnego,  

6. umożliwienie rozwoju rekreacji i turystyki wokół zbiornika. 
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5.1.1. Wpływ Zbiornika na atrakcyjność przestrzeni dla rekreacji i turystyki 

Wg opracowania  „Zbiornik wodny „Jeziorsko” na rzece Warcie - Ocena oddziaływania na środowisko – 

(Hydroprojekt - Poznań 2000) zbiornik Jeziorsko „podniósł wartość krajobrazu, pomnożył jego 

walory krajoznawcze, zwiększając tym samym atrakcyjność terenu jako przestrzeni dla rekreacji  

i turystyki”. Natomiast walory przyrody związanej ze zbiornikiem w dużej części powstały jako 

nowe w efekcie utworzenia zalewu. Powstanie zbiornika i użytkowanie jego obrzeży jako 

przestrzeni rekreacyjnej przez osoby przyjeżdżające (turystów) stworzyło nowe możliwości dla 

mieszkańców okolicznych wsi i miejscowości. Do tej pory rozwój turystyczny obrzeży zbiornika 

nie był dość intensywny. Rośnie rola zbiornika jako miejsca uprawiania sportów wodnych  

i żeglarstwa. Każdego roku rozgrywane są tu zawody kajakowe i motorowodne. Zbiornik 

Jeziorsko jest obiektem wyjątkowo atrakcyjnym i łatwo dostępnym, stąd też jest szczególnie 

zagrożony negatywnymi skutkami nieprawidłowo rozwijającej się rekreacji.  

Powstawały różne projekty zagospodarowania obrzeży rzeki Warty m.in. próbowano 

projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” złożony przez 

Gminę i Miasto Warta, włączyć do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Uchwałą 

nr 768/10 Zarządu województwa Łódzkiego z dnia 18 maja 2010r. projekt został usunięty. 

Według aktualnych (sierpień 2014 r.) założeń projektu "Zagospodarowanie turystyczne 

rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego przedstawiła 

koncepcję projektu partnerskiego, w którego skład wchodzą: Gmina Pęczniew, Gmina i Miasto 

Warta (Lider projektu), Powiat Poddębicki oraz Powiat Sieradzki. W Ostrowie Warckim swoje 

inwestycje chcą zrealizować Państwowa Straż Pożarna oraz Chorągiew Łódzka. PSP chce 

wybudować ośrodek szkoleniowy dla strażaków o znaczeniu wodno-nurkowym, ogólnego 

ratownictwa oraz całe wyposażenie niezbędne do ww. szkoleń. Harcerze przy współpracy  

z Politechniką Łódzką mają w planach wybudować nowoczesny budynek, który będzie spełniał 

funkcje turystyczną oraz edukacyjną. Gmina Pęczniew chce podobnej inwestycji, która już istnieje 

w Ostrowie, Powiat Poddębicki to rozbudowa Centrum Zdrowia w oparciu o wykorzystanie 

naturalnych surowców leczniczych, natomiast Powiat Sieradzki chce poprawy infrastruktury 

drogowej, która zapewni sprawny i bezpieczny dojazd do Jeziorska. 
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5.2.  Gospodarczych, w zakresie bezpośredniego gospodarczego korzystania  

z retencjonowanych zasobów wód zbiornika Jeziorsko w jego zlewni oraz pośrednio na 

odcinku poniżej zbiornika 

Obecnie na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych wskazać można 

bezpośrednich użytkowników korzystających z wody zmagazynowanej w zbiorniku:  

 RZGW w Poznaniu, który wykorzystuje odpływ ze zbiornika dla potrzeb elektrowni wodnej 

Jeziorsko. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się odpływ bieżący w ilości do 70 

m3/s przez dwie turbiny zamontowane w elektrowni.  

 RZGW w Poznaniu (obecny użytkownik stawów rybnych), który posiada pozwolenie 

wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego (decyzja z dnia 

02.04.2009 r., znak: RO.VI-MC-62132/1-5/09) na pobór wody ze zbiornika wodnego 

Jeziorsko za pomocą istniejącego ujęcia grawitacyjnego w km 0+930 zapory bocznej Pichny 

w maksymalne ilości 1,0 m3/s (możliwość poboru tylko przy poziomie piętrzenia  

w zbiorniku > 118,10 m n.p.m.) oraz pobór wody za pomocą ujęcia brzegowego z kanału 

rzeki Pichny w km 0+030 w maksymalnej ilości 1,0 m3/s do napełniania 12 stawów rybnych 

o powierzchni lustra wody 174 ha oraz na podtrzymanie wody w stawach w okresie od 15 

lutego do 15 października.  

 Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A., który posiada pozwolenie wodnoprawne 

wydane przez Ministra Środowiska (decyzja z dnia 27.04.2001 r., znak: BOA-IIpw-

154/1491/00/LC) na przesył wody w ilości od 0,4 m3/s do max 0,8 m3/s ze zbiornika 

Jeziorsko poprzez przepompownię Miłkowice II, kanałem krytym do węzła Wilczków, rzeką 

Teleszyną do węzła Przykona i kanałem otwartym do rzeki Kiełbaski. Zgodnie z zapisami 

tego pozwolenia wodnoprawnego pobór wody do przesyłu w pierwszej kolejności powinien 

się odbywać ze zbiornika wyrównawczego przy przepompowni Miłkowice II, a ze zbiornika 

Jeziorsko w przypadku niedoboru wody w zbiorniku wyrównawczym.  

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowy Odział  

w Koninie, który posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora RZGW  

w Poznaniu (decyzja z dnia 28.12.2001 r., znak: Z-592-2/2055/01) na przerzut wody ze 

zbiornika Jeziorsko do zmodernizowanej Strugi Spicimierskiej w maksymalnej ilości 1,72 

m3/s, za pośrednictwem budowli upustowej w zaporze czołowej zbiornika Jeziorsko. 
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Wielkość przerzutów wody zmienia się w poszczególnych okresach sezonu wegetacyjnego 

przy czym maksymalny przerzut 1,72 m3/s planowany jest od 10 czerwca do 10 lipca.  

 Ponadto RZGW w Poznaniu jest zobowiązane (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

22.12.2006 r., znak: SR.II-6.6811-45/06 oraz decyzja Prezesa KZGW z dnia 05.04.2007 r., znak: 

KZGW-oa-22a/425/07/MP) m.in. na przerzut wody na szczytowe stanowisko Kanału 

Ślesińskiego z rzeki Warty w km 406,6 poprzez pompownię Morzysław w ilości 5,9 m3/s  

w sytuacji deficytów wody, dla zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników korzystających ze 

szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego (głównie elektrowni Konin i Pątnów oraz innych 

odbiorców w zlewni Noteci Wschodniej), przy zachowaniu w korycie rzeki Warty przepływu 

nienaruszalnego, biologicznego 18,2 m3/s w przekroju Konin – Sławsk.  

Dodatkowo na zbiorniku prowadzi się działalność związaną z gospodarką rybacką.  

W załączniku do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zamieszczono Wykaz Obwodów Rybackich w Regionie 

Wodnym Warty. Obwód rybacki nr 4 obejmuje wody zbiornika wodnego Jeziorsko, wody rzeki 

Warta na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Warta na drodze wojewódzkiej Warta 

– Szadek do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu rzeki 

Warta w odległości 1500 m od osi podłużnej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko, wody 

dopływów tego zbiornika albo tego odcinka rzeki oraz stanowiące własność Publiczną wody 

starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub 

uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo tego zbiornika, albo ich 

dopływów. Na zbiorniku Jeziorsko gospodarkę rybacką prowadzi Okręg PZW Sieradz. Przy czym 

na odcinku Warty (obwód rybacki rzeki Warty nr 4) od zapory czołowej  zbiornika  Jeziorsko 

(Siedlątków) w dół rzeki do miejsca położonego 200 m poniżej II progu wodnego ustanowiono 

obręb ochronny (całoroczny zakaz połowu). Dodatkowo obowiązuje całoroczny zakaz połowu  

z łodzi na obszarze rezerwatu ornitologicznego o powierzchni 2.350 ha. Jest to obszar od mostu 

drogowego na trasie Warta-Łódź do linii Jeziorsko-Brodnia oraz zakaz połowu z brzegu w okresie 

15.IV-31.VII na obszarze rezerwatu od mostu drogowego w Warcie do miejscowości  Kolonia 

Glinno na prawym brzegu zbiornika i miejscowości Mikołajewice na lewym brzegu. 
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5.2.1. Ramowy schemat gospodarki wodnej zbiornika Jeziorsko 

Na podstawie pozwolenia wodnoprawnego (decyzja w sprawie zmiany pozwolenia wodno 

prawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Warty w zbiorniku Jeziorsko – decyzja 

marszałka województwa łódzkiego z dnia 29.08.2014 r., znak RŚ VI.7322.3.2.2011.MC) wydanego 

przez Marszałka Województwa Łódzkiego piętrzenie wody w zbiorniku Jeziorsko odbywa się  

z zachowaniem następujących poziomów piętrzenia: 

 1 STYCZEŃ - 31 STYCZEŃ – Utrzymanie poziomu piętrzenia w zbiorniku na rzędnej 116,00 - 

116,30 m n.p.m.  

 1 LUTY - 15 KWIECIEŃ – Napełnianie zbiornika w czasie zimowo - wiosennego wezbrania rzeki, 

maksymalnie do normalnego poziomu piętrzenia NPP - 120,00 m n.p.m., z zastrzeżeniem 

punktów 1, 2, 3 i 4.  

 16 KWIECIEŃ - 15 WRZEŚNIA – Utrzymywanie stałego poziomu piętrzenia osiągniętego  

w czasie napełniania zbiornika, ale nie wyższego niż 120,00 m n.p.m. (odpływ równy 

dopływowi), z zastrzeżeniem punktów 1, 2, 3 i 4.  

 16 WRZEŚNIA - 31 GRUDZIEŃ – Gospodarowanie retencją pomiędzy normalnym poziomem 

piętrzenia a minimalną rzędną piętrzenia tak, aby na dzień 31 grudnia rzędna wody  

w zbiorniku wynosiła 116,00 - 116,30 m n.p.m., z zastrzeżeniem punktów 1,2 i 4.  

1) W przypadku większych wezbrań, w okresie zagrożenia powodziowego, dopuszcza się 

piętrzenie zbiornika do maksymalnego poziomu piętrzenia Max PP - 121,50 m n.p.m. 

Po przejściu fali powodziowej, obniżenie poziomu piętrzenia do rzędnej NPP - 120,50 

m n.p.m. w celu odtworzenia stałej pojemności powodziowej.  

2) W przypadku nadejścia w przekroju Sieradz fali powodziowej o prawdopodobieństwie 

występowania, co najmniej raz na dwadzieścia lat (Q5%) dopuszcza się krótkotrwałe 

piętrzenie zbiornika do poziomu Nad PP - 122,00 m n.p.m. tj. wykorzystanie 

pojemności powodziowej forsowanej. Po przejściu fali powodziowej, obniżenie 

poziomu piętrzenia do rzędnej NPP - 120,00 m n.p.m. w celu odtworzenia forsowanej i 

stałej pojemności powodziowej.  

3) W przypadku nadejścia w przekroju Działoszyn fali powodziowej  

o prawdopodobieństwie występowania, co najmniej raz na pięć lat (Q20%), dopuszcza 

się zadysponowanie odpływu większego od dopływu (przepływ wyprzedzający), w celu 

umożliwienia częściowego opróżnienia zbiornika przed spodziewanym wezbraniem.  
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4) Dla wykonania niezbędnych prac remontowych elementów zbiornika wodnego 

mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, po wcześniejszym poinformowaniu 

organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz zakładów 

korzystających z wód zbiornika wodnego Jeziorsko, dopuszcza się okresowe 

utrzymywanie niższego poziomu zwierciadła wody niż normalny poziom piętrzenia.  

 

5.3. Charakterystyka obecnych i potwierdzonych perspektywistycznie funkcji zbiornika 
Jeziorsko w odniesieniu do form ochrony przyrody 

 Analiza dostępnych materiałów pozwoliła stwierdzić, że zbiornik oddziałuje na liczne 

obszary objęte ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w których znajdują się 

siedliska zależne od wód i gatunki zwierząt związane z środowiskiem wodnym. Oddziaływanie 

Zbiornika na poszczególne formy ochrony przyrody jest niejednolite, gdyż wykazują one 

różnorodne upodobania ekologiczne. Przeważają siedliska i gatunki preferujące wymagające 

naturalnych wylewów, które długotrwale zalegają w dolinie rzecznej. Są jednak siedliska oraz 

gatunki ptaków, które preferują krótsze zalewy. Dla wielu siedlisk i gatunków kluczowe jest 

maksymalne nawodnienie, bez okresowych wahań poziomu wody i gdyż wykazują wrażliwość na 

jakiekolwiek deficyty  uwilgotnienia. 

 Większość gatunków preferuje naturalne brzegi z mocno rozwiniętą strefą szuwarową  

i roślinnością pływającą. Pewne gatunki jednak negatywnie reagują na zbytnie zarastanie 

akwenów i preferują strefy otwartej wody. Dla wielu gatunków ptaków istotne jest 

występowanie naturalnych rzecznych form hydromorfologicznych związanych z erozją brzegową  

i akumulacją rumowiska. 

 Podsumowanie: Nie jest możliwa jednoznaczna ocena wpływu Zbiornika na Przyrodę, 

gdyż w strefie jej oddziaływania są siedliska i gatunki o zróżnicowanych wymaganiach 

ekologicznych. Daje się jednak zauważyć dużą liczbę cennych przyrodniczo elementów, na 

które negatywny wpływ ma spłaszczenie naturalnych spiętrzeń wiosennych i ograniczenie 

długoterminowych zalewów. Jednocześnie niwelując letnie deficyty zbiornik korzystnie 

wpływa na siedliska hydrofilne wrażliwe na przesuszenia.  
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6.  Analiza możliwości optymalizacji funkcji zbiornika i sposobu 
gospodarowania wodą na zbiorniku w celu zapewnienia realizacji jego 
niezbędnych funkcji przy najmniejszym negatywnym jego oddziaływaniu na 
stan lub potencjał JCWP znajdujących się w granicach scwp W0503 oraz na 
osiągniecie celów i norm dla obszarów chronionych pozostających w 
zasięgu praktycznego oddziaływania zbiornika 

6.1. Określenie wpływ oddziaływania obecnego sposobu gospodarowania wodą, 
realizującego obecne funkcje zbiornika Jeziorsko, na realizację formalnie ustalonych 
celów i norm dla obszarów chronionych, określonych w oficjalnych dokumentach 
ustanawiających obszary chronione i określających obowiązujący na nich zakres  
i sposób ochrony 

 Analiza dostępnych materiałów pozwoliła stwierdzić, że zbiornik oddziałuje na liczne 

obszary objęte ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w których znajdują się 

siedliska zależne od wód. 

 Analizy wykazały, że na wszystkich tych obszarach występują praktycznie jednolite wzorce 

siedlisk chronionych, do których zalicza się: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion; 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek; 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium); 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe); 

Nieco rzadziej występowały też: 

1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary  

3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea; 

 Na obszarach chronionych położonych poniżej zbiornika Jeziorsko występują powszechnie 

także siedliska, które nie należą do typowych cenoz hydrofitowych ale ich rozwój silnie zależy od 

zjawisk fluwialnych. Należy tu uwzględnić następujące siedliska: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) ). 

6510: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) –  

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe (Ficario-Ulmetum)  
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 Na terenach chronionych położonych poniżej zbiornika Jeziorsko występują liczne gatunki 

zwierząt podlegających ochronie. Szczególnie bogata jest awifauna, wśród której szczególnie 

liczne są gatunki siedlisk wodno-błotnych. 

 Siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt występujące na  terenach chronionych 

położonych poniżej zbiornika Jeziorsko wykazują różnorodne upodobania ekologiczne. 

Przeważają siedliska i gatunki preferujące i wymagające naturalnych wylewów, które długotrwale 

zalegają w dolinie rzecznej. Są jednak siedliska oraz gatunki ptaków, które preferują krótsze 

zalewy. Dla wielu siedlisk i gatunków kluczowe jest maksymalne nawodnienie, bez okresowych 

wahań poziomu wody i gdyż wykazują wrażliwość na jakiekolwiek deficyty  uwilgotnienia. 

Większość gatunków preferuje naturalne brzegi z mocno rozwiniętą strefą szuwarową  

i roślinnością pływającą. Pewne gatunki jednak negatywnie reagują na zbytnie zarastanie 

akwenów i preferują strefy otwartej wody. 

 Dla wielu gatunków ptaków istotne jest występowanie naturalnych rzecznych form 

hydromorfologicznych związanych z erozją brzegową i akumulacją rumowiska. 

 Podsumowanie: Obecnie Zbiornik negatywnie oddziałuje na siedliska i gatunki 

preferujące silne naturalne spiętrzenia wiosenne połączone z długoterminowymi zalewami.  

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju wykonane z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

przewidują spadek układu zwierciadła wody w obszarach chronionych położonych powyżej 

Poznania. Są to spadki zw. wody w korycie dla SWW w granicach 53-66 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Są to wartości wskazujące na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty, które powodują 

ograniczenie częstotliwości i czasu trwania zalewów. 

 Jednocześnie niwelując letnie deficyty zbiornik korzystnie wpływa na siedliska 

hydrofilne wrażliwe na przesuszenia. 
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6.2. Identyfikacja charakterystycznych parametrów hydrologicznych, ograniczających 
możliwości lub narzucających sposób gospodarowania zasobami wodnymi na 
zbiorniku, wynikających z realizacji przez zbiornik nadrzędnych funkcji publicznych, 
gospodarczych i przyrodniczych z zachowaniem ich hierarchii, wynikającej  
z kwalifikacji scwp Zbiornik Jeziorsko oraz JCWP rzeki Warty poniżej zbiornika jako 
silnie zmienione 

Zbiornik retencyjny Jeziorsko jest zbiornikiem wielozadaniowym. Sposób gospodarowania 

wodą na zbiorniku wynika z realizacji przez niego funkcji społecznych, gospodarczych  

i środowiskowych. Główne cele gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku dotyczą: 

zagwarantowania przepływu nienaruszalnego, wyrównania przepływów poniżej zbiornika, 

pokrycia deficytów wody dla potrzeb gospodarki komunalnej, rolnictwa, przemysłu 

energetycznego, i rybactwa, energetycznego wykorzystania wody, umożliwienie rozwoju 

turystyki i rekreacji wokół zbiornika, zmniejszenie zagrożenia powodziowego oraz pokrycie 

potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Podczas gospodarowania wodą na 

wielozadaniowych zbiornikach retencyjnych tej klasy ważności i wielkości na dużych rzekach 

nizinnych ,biorąc pod uwagę szeroki zakres ich zadań należy spodziewać się, że może dochodzić 

do konfliktów w realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Prowadzenie 

gospodarki wodnej powinno wynikać zatem z określonej hierarchii celów/funkcji zbiornika.  

Przeprowadzone analizy hydrologiczne wpływu zbiornika Jeziorsko oraz założonego 

schematu gospodarowania wodą na reżim hydrologiczny rzeki Warty w kontekście realizacji 

określonych celów związanych z ochroną ekosystemów wodnych i od wód zależnych wykazały, że 

istnieje swoisty konflikt pomiędzy realizacją ustalonych formalnie celów ochrony 

zidentyfikowanych dla ekosystemów Zbiornika Jeziorsko PLB100002 oraz ekosystemów 

położonych poniżej zbiornika na obszarach w zasięgu jego oddziaływania np: Dolina Środkowej 

Warty PLB300002, Ostoja Nadwarciańska PLB300009, Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053, 

Rogalińska Dolina Warty PLH 300012 i Ostoja Wielkopolska PLH3000010. Z jednej strony dla 

zrealizowania zadań ochronnych na obszarze PLB100002 Zbiornik Jeziorsko wymagane jest 

utrzymywanie stałego poziomu wody bez wyraźnych wahań. Do zrealizowania tego celu 

konieczne jest napełnienie zbiornika w okresie roztopów wiosennych, co prowadzi do 

ograniczenia występowania poniżej zbiornika niewielkich fal wezbraniowych. Powoduje to 

zagrożenie dla siedlisk preferujących silne naturalne spiętrzenia wiosenne połączone  

z długoterminowymi zalewami oraz dla ptaków na obszarze Doliny Środkowej Warty PLB300002, 

uzależnionych od w/w siedlisk . Brak wezbrań w okresie wiosennego napełniania zbiornika 
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Jeziorsko  może ograniczać możliwości zasilania w okresie wiosennym starorzeczy, zwiększając 

ich zagrożenie eutrofizacją i zarastaniem. Rozpatrując samo oddziaływanie zbiornika na formy 

ochrony przyrody zlokalizowane w zasięgu jego bezpośredniego oddziaływania należy zaznaczyć, 

że oddziaływanie to nie ma jednoznacznie negatywnego charakteru. Występujące na 

analizowanych obszarze oddziaływania zbiornika wykazują różnorakie upodobania siedliskowe. 

Jakkolwiek dominują głównie siedliska i gatunki, które preferują naturalne długotrwałe zalewy to 

są też takie, które preferują zalewy krótsze które preferują stabilne warunki wodne bez wyraźnej 

zmienności poziomów wody i wykazują dużą wrażliwość nawet na niewielkie deficyty wody. 

Zgodnie z decyzją w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie  

i retencjonowanie wód rzeki Warty w zbiorniku Jeziorsko w 2014 roku, obniżono NPP o 0,5 m 

wydłużając jednocześnie czas jego utrzymywania. Zmiany te mają za zadanie zwiększyć rezerwę 

powodziową zbiornika. Zmieniony reżim pracy zbiornika ograniczy normalną użytkową 

pojemność retencyjną, tym samym zmniejszy negatywne oddziaływanie na naturalny reżim 

hydrologiczny Warty poniżej zbiornika i bezpośredni powyżej, zarówno w zakresie 

charakterystyki przepływów wysokich jak i niskich. W okresie wezbrań wiosennych większa niż 

dotychczas część przepływu będzie przeprowadzana przez zbiornik bez retencjonowania (szybsze 

osiągnięcie obniżonego NPP) co zmniejszy pożądane z punktu widzenia środowiskowego, ścięcie 

przepływów wysokich i wezbraniowych oraz poprawi zmienność ich występowania. Z drugiej 

strony, z uwagi na zmniejszenie retencjonowanych zasobów, zmniejszy się możliwość zasilania 

przepływu poniżej zbiornika w okresach niżówkowych, co zbliży ich charakterystykę do naturalnej 

(występującej przed wybudowaniem zbiornika). Tak więc skutki tego działania będą pozytywne. 

Występujące konflikty wynikające z przyjętego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi 

wyraźnie wskazują, że należy wskazać priorytety w zakresie realizacji określonych celów/funkcji. 

Pozwoli to narzucić określony sposób gospodarowania wodą na zbiorniku. Wyraźne 

zdefiniowanie priorytetów w zakresie realizacji celów środowiskowych powyżej i poniżej 

zapory zbiornika z jednej strony  i celów społecznych i gospodarczych z drugiej strony, pozwoli 

na identyfikacje optymalnych parametrów, które pozwolą wskazać właściwy sposób 

gospodarowania wodą na zbiorniku, ograniczający jego negatywne środowiskowe 

oddziaływanie przy realizacji  pozostałych funkcji.  Na obecnym etapie nie można w sposób 

jednoznaczny wskazać charakterystycznych parametrów hydrologicznych ograniczających 

możliwość lub narzucających sposób gospodarowania wodami poza tymi istniejącymi: 
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dotyczącymi przepływu nienaruszalnego i innych, wynikających z realizacji innych celów,  

określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.  

Jednoznaczne określenie priorytetów realizacji celów pozwoli na optymalne sterowanie 

pracą zbiornika. Funkcjonowanie systemu wspomagającego zarządzanie pracą zbiornika w trybie 

rzeczywistym powinno bazować na zintegrowanym systemie monitoringu i prognoz 

hydrometeorologicznych. Umożliwiłoby to, podejmowanie trafnych decyzji w zakresie 

gospodarowania wodą na zbiorniku w celu optymalnej realizacji przez zbiornik nadrzędnych 

funkcji publicznych, gospodarczych i środowiskowych. Tylko w tak działającym systemie możliwe 

jest takie optymalizowanie pracy zbiornika, aby powodować możliwie maksymalne odtworzenie 

naturalnego reżimu hydrologicznego Warty w okresach najbardziej pożądanych przez siedliska 

znajdujące się w zasięgu jego oddziaływania (np. kontrolowane zalewy na odcinku poniżej, które 

są istotne dla funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych), bez negatywnego 

oddziaływania na ekosystemy samego zbiornika Jeziorsko przy niezbędnej realizacji pozostałych 

funkcji, wynikających z zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej i możliwości korzystania z wód 

do celów rekreacji i gospodarczych. Gospodarowanie wodą na zbiornikach tego typu musi 

stanowić swoisty kompromis, nie da się, bowiem spełnić w 100% wymagań wszystkich 

użytkowników i konsumentów wód. Jak przedstawiono na powyższych przykładach nawet  

w obrębie jednego obszaru np. realizacji funkcji środowiskowych może dochodzić do 

wewnętrznej sprzeczności związanych z realizacją podstawowych celów i norm ochrony dla 

ekosystemów od wód zależnych na poszczególnych obszarach a nawet wewnątrz nich. 

Problemom takim nie poświęca się jednak należytej uwagi. W istniejących warunkach 

administrowanie zbiornikiem zmusza do prowadzenia polityki kompromisu, polegającej na 

ciągłym i doraźnym poszukiwaniu rozwiązań problemów zagrożenia powodzią i suszą przy 

jednoczesnym zachowaniu dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych.  

6.3. Analiza możliwości optymalizacji zasad gospodarowania wodą na zbiorniku, przy 
zachowaniu priorytetów realizowanych funkcji publicznych i gospodarczych, 
ograniczających negatywne oddziaływanie prowadzonego gospodarowania wodą na 
realizację formalnie przyjętych celów i norm na obszarach chronionych 

Sposób gospodarowania wodą na zbiorniku jest określony w obowiązującym pozwoleniu 

wodnoprawnym na piętrzenie, retencjonowanie i energetyczne wykorzystanie wód rz. Warty. 

Dokument ten determinuje pracę zbiornika w określonych warunkach hydrologicznych. Stąd też 
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wszelkie działania mające na celu optymalizację pracy zbiornika muszą uwzględniać zapisy tego 

dokumentu. Jednocześnie zbiornik jest elementem sieci rzecznej, wpływającym na jej reżim 

hydrologiczny. Zmiana reżimu przepływu, która została w niniejszym opracowaniu 

zaprezentowana może mieć pozytywny lub negatywny wpływ w tym samym przekroju rzeki. 

Przykładem jest tutaj sytuacja, w której na jednym brzegu występują tereny rolnicze, w tym 

grunty orne a na drugim obszary chronione z siedliskami wymagającymi częstych okresów 

zalewu. Trudno w takiej sytuacji określić funkcję celu gospodarowania wodą na zbiorniku, bez 

wskazania (często arbitralnie) priorytetów. Jeśli priorytetem jest zapewnienie komfortu 

hydrologicznego obszarom chronionym wymagającym częstego zalewania, należy gospodarkę na 

zbiorniku ukierunkować na maksymalizację liczby dni ze stanami powyżej wody brzegowej. Może 

to z kolei kłócić się z  wymogami realizacji innej funkcji środowiskowej biornika, która zakłada 

utrzymanie stałego piętrzenia w określonym przedziale czasowym. Omówione tu przykłady 

wskazują na złożoność problematyki optymalizacji pracy zbiorników retencyjnych już na poziome 

zdefiniowania funkcji celu. Wyjątek stanowią okresy ekstremalne, które wymuszają na zarządcy 

zbiornika przeprowadzenie procesu gospodarowania wodą zgodnie z jednoznacznie określonymi 

priorytetami. Zdarzeniami ekstremalnymi będzie przejście fali powodziowej lub długotrwały 

przepływ niżówkowy, mniejszy od minimalnego dopuszczalnego zrzutu ze zbiornika. Funkcjami 

celu w tych sytuacjach są: 

 maksymalna redukcja przepływu, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczeń 

eksploatacyjnych (np. maksymalnego dobowego przyrostu stanów) zapewniająca 

bezpieczeństwo zbiornika lub koryta poniżej zapory w okresie przejścia fali powodziowej, 

 maksymalizacja przepływu oraz okresu czasu jego trwania w okresie alimentacji cieku. 

W obydwu sytuacjach nie istnieje konflikt celów na odcinku poniżej zbiornika. Jednak 

każde zdarzenie ekstremalne wpływa negatywnie zarówno na obszary chronione jak  

i użytkowane gospodarcze.  

Proces optymalizacji może być wspomagany stosownym modelem matematycznym, 

umożliwiającym przeprowadzenie symulacji dla wielu wariantów. Przykład takiego podejścia 

został opisany w cytowanym już opracowaniu „Analiza wpływu obniżenia, na zbiorniku Jeziorsko, 

normalnego poziomu piętrzenia (NPP) na kształtowanie zasobów wodnych w zakresie 

przepływów niskich i wysokich (na podstawie analizy charakterystycznych lat suchych i 
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mokrych)”. Opisany tam model optymalizacji hydrogramów odpływu umożliwił ilościowe 

oszacowanie wpływu zmiany poziomu piętrzenia. Model ten może zostać wykorzystany do 

wspomagania procesu decyzyjnego w czasie rzeczywistym. Jakość otrzymywanych z modelu 

wyników jest jednak uzależniona od poprawności prognoz hydrologicznych. Prognozy te 

stanowią dane wejściowe, których błąd przekłada się na końcowy wynik symulacji. Model 

stanowić może również narzędzie obiektywnej oceny procesu gospodarowania wodą dla danych 

historycznych, wpływając tym samym na procedury zawarte w instrukcji gospodarowania wodą.  

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano dwa warianty obliczeń przejścia fali 

powodziowej z 2010 roku, dla obowiązującego aktualnie normalnego poziomu piętrzenia 

(NPP=120.00 m n.p.m). W wariancie pierwszym narzucono maksymalny dopuszczalny zrzut ze 

zbiornika, równy 315 m3/s, a w drugim ograniczenie to zniesiono. W obydwu sytuacjach założono 

ten sam czas wypełnienia rezerwy powodziowej. Wyniki obydwu symulacji ilustruje ryc. 55. 
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Ryc.55. Symulacja transformacji fali powodziowej z 2010 roku przez zbiornik Jeziorsko dla wariantu  
z narzuconym odpływem maksymalnym (wariant I) oraz bez ograniczenia maksymalnej wartości 
odpływu (wariant II). 

 

Analiza wyników wskazuje, że w wariancie II następuje większa redukcja przepływów  

w początkowej fazie wezbrania, po czym następuje zrównanie się dopływu i odpływu oraz 

wcześniejsza od wariantu I redukcja kulminacji fali. W wariancie II uzyskano niewielkie 

zwiększenie odpływu maksymalnego. Wariant I charakteryzuje się większą płynnością przebiegu 
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czasowego redukcji przepływów. Jednak walidacja obydwu rozwiązań wymaga przebadania ich 

wpływu na reżim przepływu poniżej zbiornika a także przebadania między innymi możliwości 

nałożenia się kulminacji Warty z dopływami (przede wszystkim Prosną). Stąd też wymagane jest 

stworzenie całego systemu modelowania sieci rzecznej, łączącego różnej klasy modeli: modele 

hydrologiczne, hydrauliczne oraz optymalizacyjne. 

6.3.1. Alternatywne rozwiązania gospodarowania wodą na zbiorniku, realizujące 
niezbędne i uzasadnione funkcje publiczne, gospodarcze i przyrodnicze 
zbiornika przy najmniejszym oddziaływaniu na potencjał JCWP, pozostających 
w zasięgu jego oddziaływania 

 

Standardy zarządzania zbiornikami retencyjnymi wymagają: zachowania dobrego 

potencjału ekologicznego zasobów wodnych i związanych z nimi ekosystemów, wykorzystania 

wód zgodnie z ich funkcją społeczną i gospodarczą. Przemiany gospodarcze i społeczne 

powodują, że zbiorniki pełnią obecnie więcej funkcji niż zakładano podczas ich budowy. 

Wieloaspektowe podejście do zarządzania zasobami wodnymi i zbiornikami zaporowymi 

wymusza uwzględnienie relacji pomiędzy efektywnością gospodarczą, ochroną przed 

zagrożeniami naturalnymi i antropogenicznymi oraz ustalonymi celami ochrony środowiska 

przyrodniczego. Rozwiązywanie problemów związanych z użytkowaniem i zarządzaniem 

wielofunkcyjnymi zbiornikami zaporowymi wymaga wiedzy i rozwagi. Konsekwencje błędnych 

decyzji mogą prowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego, a odwrócenie ich skutków jest 

trudne i czasochłonne. Współczesne zarządzanie takimi obiektami jak zbiorniki zaporowe musi 

bazować na informacjach oraz scenariuszach działania. Scenariusze muszą wynikać bezpośrednio 

z instrukcji gospodarowania zbiornikiem lub być z tym dokumentem zbieżne. Zarządzanie 

wymaga ciągłego ustalania hierarchii ważności funkcji i zakresu możliwych kompromisów, 

niezbędnych w realizacji podstawowych celów\funkcji (Miguła i in. 2014). Próby opracowania 

naukowych podstaw w zarządzania zbiornikami retencyjnymi podjęli naukowcy z Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych w Katowicach i Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu  

w ramach projektu „ Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika 

zaporowego” (ZiZOZap). Zarządzanie wielozadaniowymi zbiornikami retencyjnymi wymaga 

reagowania na zmieniającą się sytuację w samym zbiorniku i jego otoczeniu zależną od 
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czynników, które mają charakter losowy (Bojarski i in. 2014). Aby reakcja na określoną sytuację 

miała charakter racjonalny należy bazować na procedurach określonych w zintegrowanych 

scenariuszach pracy zbiornika. Zdaniem Bojarskiego i in. (2014) zintegrowany scenariusz pracy 

zbiornika to jego reprezentatywny stan przy określonych zadaniach wraz z wykazem procedur  

i działań niezbędnych w zarządzaniu zbiornikiem. Zintegrowane scenariusze pracy zbiornika 

Jeziorsko powinny, zatem opisywać zagadnienia wynikające z pełnienia przez niego określonych 

celów/funkcji. Wybór scenariusza, który będzie uruchamiał określoną procedurę działania 

zbiornika powinien być oparty na wynikach monitoringu prowadzonego w trybie rzeczywistym na 

obszarach będących pod wpływem jego oddziaływania. Takie zarządzanie zbiornikiem oparte na 

zintegrowanych scenariuszach pracy jest wynikiem usystematyzowania złożonego problemu 

zarządzania w sytuacji występowania wielu zmiennych w tym zmiennych losowych. Takie 

podejście pozwala na racjonalne i efektywne zarządzanie zbiornikiem retencyjnym. Wdrażanie 

zintegrowanego systemu gospodarowania wodą na zbiorniku Jeziorsko powinno odbywać się 

równolegle z wdrażaniem innowacyjnych metod monitoringu wód jak np. na zbiorniku 

Goczałkowickim. Specyficzne położenie zbiornika Jeziorsko wymaga poszerzenia monitoringu  

o obszary objęte ochroną będące w zasięgu jego oddziaływania. Wprowadzenie nowych metod 

monitoringu jest koniecznością wynikającą z nasilającej się antropopresji oraz postępu wiedzy  

i metod badawczych (Łaszczyca i in. 2014). Potrzeba racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi 

zbiorników wymaga, że oprócz monitoringu konieczne staje się także modelowanie  

i prognozowanie ich stanu. Wymagania takie wymuszają zmianę podejścia do technik 

monitoringu, które powinny umożliwić bezpośrednie przesyłanie danych do systemów 

gromadzenia danych i modelowania (Absalon i Łaszczyca 2014). Dokumentem na podstawie, 

którego prowadzi się obecnie gospodarkę wodną na zbiorniku jest aktualne pozwolenie wodno 

prawne, w którym zawarto sztywne zasady postępowania w warunkach normalnych oraz 

ekstremalnych. Prowadzenie efektywnego monitoringu pozwoli zidentyfikować istniejące 

problemy i konflikty dzięki zdobytej wiedzy można je będzie rozwiązać w ramach istniejących 

instrukcji i procedur zarządzania. 
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6.3.2. Wyszczególnienie z uzasadnionych powyżej rozwiązań tych, których 

wprowadzenie w warunkach korzystania z wód zlewni jest możliwe w kontekście 

upoważnienia ustawowym wynikającym z art. 115 ustawy Prawo wodne oraz  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

"Zasad techniki prawodawczej" 

 
Przeprowadzone analizy wykazują, że wskazanie rozwiązań, które mogą zostać 

wprowadzone w warunkach korzystania z wód zlewni określających szczegółowe wymagania  

w zakresie stanu wód wynikających z ustalonych celów środowiskowych i priorytetów  

w zaspokajaniu potrzeb wodnych lub ograniczeń w korzystaniu z wód wymaga jasnego określenia 

nadrzędnych funkcji zbiornika, wyartykułowania realizowanych przez zbiornik uzgodnionych 

celów i ich zakresu. Ograniczanie negatywnego oddziaływania zbiornika na stan zasobów 

wodnych i obszary chronione w pierwszej kolejności powinny być ukierunkowane na zmiany 

charakterystyki pracy zbiornika, zmierzające do możliwego, w kontekście pozostałych funkcji 

zbiornika, odtwarzania naturalnego reżimu hydrologicznego lub przynajmniej, w przypadku braku 

lub wyczerpania takich możliwości, stymulowania w najbardziej pożądanych okresach 

wiosennych kontrolowanych fal wezbraniowych, które umożliwiałyby pełniejszą realizację celów 

na obszarach chronionych. Działania te powinny być ściśle kontrolowane w zakresie monitoringu 

hydrologicznego i biologicznego.  
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7. Spis rycin 

 
Ryc. 1. Lokalizacja oraz struktura użytkowania SCWP W0503 

Ryc. 2. Położenie posterunków wodowskazowych 

Ryc. 3. Porównanie średnich niskich stanów wody (SNW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 
 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 4. Porównanie średnich stanów wody (SSW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 (linia 
niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 5. Porównanie średnich wysokich stanów wody (SWW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 
 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 6. Zmienność miesięcznych niskich stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu zbiornika 
Jeziorsko 

Ryc. 7. Zmienność miesięcznych średnich stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu 
zbiornika Jeziorsko 

Ryc. 8. Zmienność miesięcznych wysokich stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu 
zbiornika Jeziorsko 

Ryc. 9. Porównanie współczynników zmienności niskich stanów wody (NW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-
1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 10. Porównanie współczynników zmienności średnich stanów wody (SW) rzeki Warty w wieloleciach 
1952-1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 11. Porównanie współczynników zmienności średnich wysokich stanów wody (WW) rzeki Warty  
w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 12. Zależność pomiędzy miesięcznymi stanami wody i przepływami w profilu wodowskazowym Nowa 
Wieś Podgórna w latach 1965-1982 – Q - dane z roczników hydrologicznych (miesięczne stany 
charakterystyczne i przepływy), Q1 –przepływy obliczone na podstawie krzywej natężenia przepływów 
opisanej równaniem Harlachera, Q2 – przepływy obliczone na podstawie krzywej natężenia 
przepływów równanie Bubendaya. 

Ryc. 13. Porównanie miesięcznych przepływów charakterystycznych z roczników hydrologicznych (linia 
niebieska) z miesięcznymi przepływami obliczonymi na podstawie miesięcznych stanów 
charakterystycznych (linia pomarańczowa) (a – NQ, b – SQ, c – WQ) 

Ryc. 14. Zależności pomiędzy pomierzonymi stanami wody i przepływami w latach 1960-1980 (czerwony) 
oraz miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 2001-2012 (niebieski)  
w posterunku wodowskazowym w Uniejowie 

Ryc. 15. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1952-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) na posterunkach wodowskazowych  
w Koninie i Sławsku 

Ryc. 16. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1965-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Nowa Wieś Podgórna 

Ryc. 17 Zależności pomiędzy pomierzonymi stanami wody i przepływami w latach 1960-1980 (czerwony) oraz 
miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 2001-2012 (niebieski) w profilu Śrem 

Ryc. 18. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1952-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Poznań 
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Ryc. 19. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1972-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Oborniki 

Ryc. 20. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1972-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Wronki 

Ryc. 21. Zmiany współczynnika miesięcznych przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty  
(czerwony – 1952-1982, niebieski 1990-2012) 

Ryc. 22. Zmiany współczynników zmienności i rozpiętości przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty przed i po 
wybudowaniu zbiornika Jeziorsko (czerwony – 1990-2012, niebieski 1952-1982) 

Ryc. 23. Stabilność reżimu odpływów miesięcznych rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko 

Ryc. 24. Częstotliwość występowania przepływów mminimalnych (niebieski lata 1952-1982, czerwony lata 
1990-2012) 

Ryc. 25. Częstotliwość występowania przepływów maksymalnych (niebieski lata 1952-1982, czerwony lata 
1990-2012) 

Ryc. 26. Zasięg oddziaływania zbiornika Jeziorsko na JCWP 

Ryc. 27. Warunki brzegowe modelu obliczeniowego dla roku hydrologicznego 2010 

Ryc. 28. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Uniejów 

Ryc. 29. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Koło 

Ryc. 30. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010 
 w przekroju wodowskazowym Sławsk 

Ryc. 31. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Nowa Wieś Podgórna 

Ryc. 32. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Śrem 

Ryc. 33. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Poznań 

Ryc.34. Górny warunek brzegowy dla wariantu I (zrzut ze zbiornika Jeziorsko w roku hydrologicznym 2010) oraz  
wariantu II  ( hydrogram przepływu z przekroju wodowskazowego Sieradz z uwzględnieniem przyrostu zlewni) 

Ryc. 35.  Przebieg codziennych przepływów rzeki Warty w roku hydrologicznym 2010 (linia niebieska – bez 
zbiornika Jeziorsko linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 

Ryc.36. Porównanie najniższych miesięcznych przepływów wody (NQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia 
niebieska – bez zbiornika Jeziorsko linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 

Ryc. 37. Porównanie średnich miesięcznych przepływów wody (SQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia 
niebieska – bez zbiornika Jeziorsko linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 

Ryc. 38. Porównanie najwyższych miesięcznych przepływów wody (WQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia 
niebieska – bez zbiornika Jeziorsko linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 

Ryc. 39. Zmiany niskich miesięcznych stanów wody (NW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku wybudowania 
zbiornika Jeziorsko 

Ryc. 40. Zmiany średnich miesięcznych stanów wody (SW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku 
wybudowania zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 41. Zmiany wysokich miesięcznych stanów wody (WW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku 
wybudowania zbiornika Jeziorsko 

Ryc. 42. Liczba dni ze stanami powyżej wody brzegowej dla roku 2010 (niebieski - Wariant I, czerwony - Wariant II). 

Ryc. 43. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,50 m n.p.m. 

Ryc. 44. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,00 m n.p.m. 

Ryc. 45. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,00 m n.p.m. z nowym 
schematem pracy zbiornika (nowe pozwolenie wodno prawne) 

Ryc. 46. Hydrogram dopływu i odpływu wody i napełnienie zbiornika Jeziorsko w roku 2010 

Ryc. 47. Hydrogram dopływu i odpływu wody ze zbiornika Jeziorsko w trakcie przejścia fali powodziowej  
w roku 2010 z nałożonymi hydrogramami optymalnych zrzutów dla h założonych wartości NPP 

Ryc. 48. Granice obszaru Natrura 2000 - PLB100002 Zbiornik Jeziorsko 

Ryc. 49. Granice obszaru Natrura 2000 - PLB300002Dolina Środkowej Warty 

Ryc. 50. Granice obszaru Natrura 2000 - PLB300009Ostoja Nadwarciańska  

Ryc. 51. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300053 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie 

Ryc. 52. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300012Rogalińska Dolina Warty  

Ryc. 53. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300010 Ostoja Wielkopolska 

Ryc. 54. Granice obszaru Rezerwat Czeszewski Las 

Ryc.55. Symulacja transformacji fali powodziowej z 2010 roku przez zbiornik Jeziorsko dla wariantu  
z narzuconym odpływem maksymalnym (wariant I) oraz bez ograniczenia maksymalnej wartości 
odpływu (wariant II). 

 

 

 

 

 

 

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

164 

8. Spis tabel 

Tabela 1. Szczegółowe informacje o Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych o nazwach Warta ze 
Zbiornikiem Jeziorsko oraz Dopływ z Emilianowa (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451) 

Tabela 2. Klasyfikacja stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych o nazwach Warta ze 
Zbiornikiem Jeziorsko oraz Dopływ z Emilianowa 

Tabela  3. Posterunki wodowskazowe na rzece Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko 

Tabela  4. Zakres materiałów wejściowych udostępnionych do analizy 

Tabela  5. Wyciąg z pozwoleń wodno-prawnych obowiązujących po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 

Tabela 6. Równania krzywych natężenia przepływów opracowane na podstawie danych z „Wyników 
pomiarów hydrometrycznych” 

Tabela 7. Roczne przepływy charakterystyczne rzeki Warty w okresach przed i po wybudowaniu i oddaniu 
do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Tabela 8 Przepływy charakterystyczne rzeki Warty w letnich półroczach hydrologicznych przed i po 
wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Tabela 9. Przepływy charakterystyczne rzeki Warty w zimowych półroczach hydrologicznych przed  
i po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Tabela 10. Wykaz JCWP w zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

Tabela 11. Zmiany stanów w przekrojach wodowskazowych wynikające ze zmiany rocznych przepływów 
charakterystycznych przed i po budowie zbiornika obliczone dla aktualnych geometrii przepływu  
z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

Tabela 12. Redukcja maksymalnych rzędnych i przepływów w przekrojach wodowskazowych dla roku 
hydrologicznego 2010 

Tabela 13. Wielkość przepływu i rzędna wody brzegowej w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 
przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika 
obliczone dla aktualnych geometrii przekrojów z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego  

Tab.14. Zmiany stanów w przekrojach zlokalizowanych w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 
przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika 
obliczone dla aktualnych geometrii przekrojów z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

Tabela 15. Zestawienie wyników dla fali niżówkowej z 1995 roku przy różnych wariantach NPP 

Tabela 16.Minimalne zrzuty ze zbiornika Jeziorsko w latach 1993 – 2010 

Tabela 17. Wyniki obliczeń symulacji pracy zbiornika w trakcie dopływu do zbiornika Jeziorsko  
fali powodziowej w 2010 roku dla różnych wartości NPP 

Tabela 18 Formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach określonego praktycznego oddziaływania 
zbiornika Jeziorsko 
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Załącznik 1 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym w Uniejowie w latach 1952-1982 oraz 1990-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 84 50 83 86 90 71 85 66 54 54 61 67 50 54 50 

SNW 117 120 131 146 133 122 106 95 92 98 99 104 128 99 114 

ZNW 115 125 130 144 130 118 102 96 90 94 97 102 128 98 110 

WNW 170 186 216 205 174 194 160 142 146 156 164 144 216 164 216 

NSW 90 109 118 110 110 80 95 85 69 69 66 76 80 66 66 

SSW 136 163 173 183 172 150 127 114 116 119 114 122 163 118 141 

ZSW 131 158 170 179 171 147 120 105 107 108 108 119 159 111 135 

WSW 210 254 266 247 268 247 198 190 177 198 207 197 268 207 268 

NWW 96 126 137 128 135 111 102 104 99 85 70 85 96 70 70 

SWW 168 212 229 234 237 192 159 144 157 153 138 154 212 151 182 

ZWW 157 209 229 246 232 186 151 134 136 132 123 141 205 135 169 

WWW 357 362 328 326 504 321 257 247 268 301 290 300 504 301 504 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 35 48 40 39 42 44 26 39 43 44 47 42 35 26 26 

SNW 81 77 82 82 86 80 75 67 75 82 80 80 82 77 79 

ZNW 68 67.5 76 68 77.5 74 77 63 63 77 75 69 70 71 70 

WNW 146 152 178 152 161 134 124 117 135 142 140 167 178 167 178 

NSW 60 67 61 42 44 67 58 54 58 50 49 60 42 49 42 

SSW 99 103 106 99 102 117 103 86 97 101 99 100 105 97 101 

ZSW 89 96.5 99 93 97.5 111 96 75 84 85 90 89 98 89 93 

WSW 154 168 187 168 190 188 207 175 239 195 153 168 190 239 239 

NWW 64 75 72 62 46 95 64 65 64 54 52 81 46 52 46 

SWW 112 124 129 124 125 152 134 112 122 120 114 116 128 120 124 

ZWW 108.5 118.5 120 124 130.5 144 120 97 104 108 109 115 121 108 117 

WWW 166 196 190 193 227 244 371 302 346 286 194 170 244 371 371 
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Załącznik 2 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunkach wodowskazowych w Koninie w latach 1952-1982 i Sławsku w latach 1993-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 111 120 138 149 158 128 127 104 80 78 99 111 111 78 78 

SNW 300 297 314 331 322 315 291 272 264 278 278 286 313 278 296 

ZNW 301 286 308 337 327 326 300 269 272 277 279 290 315 281 294 

WNW 410 430 413 418 401 400 361 333 395 366 386 360 430 395 430 

NSW 254 287 304 291 276 264 231 225 242 240 236 242 254 225 225 

SSW 328 349 372 372 373 350 323 303 300 308 301 313 357 308 333 

ZSW 321 350 356 367 364 361 321 299 297 299 293 307 354 302 328 

WSW 422 457 555 445 592 428 412 396 426 411 421 389 592 426 592 

NWW 263 304 327 319 293 277 264 241 249 255 243 253 263 241 241 

SWW 358 391 410 410 410 384 357 332 342 341 329 346 394 341 368 

ZWW 357 395 413 411 424 396 352 327 332 318 314 334 396 332 363 

WWW 460 501 549 513 526 461 469 443 452 480 478 462 549 480 549 

  

1993-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 264 274 275 248 249 278 249 244 250 249 250 246 248 244 244 

SNW 308 311 330 337 329 321 295 277 281 293 295 296 323 289 306 

ZNW 289 297 326 337.5 323 313 294.5 274 271 281 285 286 316 281 294 

WNW 380 417 450 443 416 388 364 349 360 391 368 400 450 400 450 

NSW 271 291 303 264 283 303 269 261 265 257 258 255 264 255 255 

SSW 327 337 362 367 356 360 331 304 313 314 311 318 351 315 333 

ZSW 318 331 347 370 351 360 321 290 301 297 293 304 346 300 323 

WSW 414 443 485 470 460 428 443 437 441 438 392 417 485 443 485 

NWW 280 300 340 316 310 326 276 276 274 270 266 285 280 266 266 

SWW 341 363 404 396 390 398 371 336 343 336 328 340 382 342 361 

ZWW 334.5 350 401 392 402 388 352 313 322 316 304 326 381 326 350 

WWW 456 464 515 496 488 487 575 530 548 509 436 437 515 575 575 
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Załącznik 3 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym w Nowej Wsi Podgórnej w latach 1952-1982 i 1990-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 155 156 170 178 169 154 129 127 133 130 137 136 154 127 127 

SNW 225 231 242 269 272 256 219 191 182 196 193 202 249 197 223 

ZNW 213 221 230 262 266 250 217 188 180 185 186 198 240 192 213 

WNW 386 370 379 406 387 420 299 277 325 310 342 288 420 342 420 

NSW 161 185 207 212 196 169 143 117 139 140 143 148 161 117 117 

SSW 256 294 319 338 341 308 254 221 215 224 216 229 309 227 268 

ZSW 247 283 285 331 327 310 247 218 210 205 204 217 300 215 252 

WSW 450 474 515 486 536 505 399 360 429 382 408 337 536 429 536 

NWW 168 204 260 238 216 182 169 147 130 153 151 158 168 130 130 

SWW 298 351 395 411 429 370 301 255 254 269 251 272 375 267 321 

ZWW 288 328 385 392 403 370 282 244 250 226 222 254 362 251 299 

WWW 546 635 593 596 659 572 535 455 518 486 536 560 659 560 659 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 176 178 182 172 190 176 160 158 162 158 157 161 172 157 157 

SNW 222 229 248 270 264 251 215 195 194 203 207 208 247 204 225 

ZNW 214 212 234 264 255 251 216 190 184 184 197 200 235 196 212 

WNW 303 378 405 442 378 335 288 269 272 316 294 326 442 326 442 

NSW 183 204 215 208 203 186 182 166 169 162 171 170 183 162 162 

SSW 242 257 289 306 303 294 254 222 225 225 223 229 282 230 256 

ZSW 234 248 278 313 288 286 233 208 208 213 205 217 274 214 242 

WSW 383 415 496 465 449 414 395 434 399 374 334 352 496 434 496 

NWW 191 213 238 222 217 219 200 176 178 168 178 196 191 168 168 

SWW 264 288 338 346 360 339 302 256 258 249 238 250 323 259 291 

ZWW 255 274 318 334 358 339 263 225 230 220 214 226 310 235 266 

WWW 477 441 572 514 506 506 635 616 554 548 374 381 572 635 635 
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Załącznik 4 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym w Śremie w latach 1952-1982 i 1990-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 160 110 172 190 202 180 147 142 154 154 154 130 110 130 110 

SNW 255 263 269 308 309 299 258 225 215 227 227 235 284 231 258 

ZNW 248 248 264 288 307 301 260 228 217 219 220 233 277 228 244 

WNW 419 436 418 436 428 450 345 337 373 377 394 334 450 394 450 

NSW 181 189 228 243 230 198 165 149 160 163 161 164 181 149 149 

SSW 287 323 342 364 365 343 293 257 248 259 250 262 337 262 300 

ZSW 278 326 326 381 360 354 289 255 245 243 239 254 335 250 284 

WSW 455 513 505 487 486 483 406 398 459 432 438 380 513 459 513 

NWW 188 271 248 272 255 212 200 165 168 175 172 174 188 165 165 

SWW 323 373 405 418 430 391 337 288 293 296 283 301 390 300 345 

ZWW 315 363 406 433 438 410 318 285 289 268 258 286 390 288 334 

WWW 496 576 556 536 552 514 488 461 507 468 500 499 576 507 576 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 174 178 184 196 194 188 176 173 158 144 172 170 174 144 144 

SNW 240 244 265 286 292 278 234 210 208 216 222 224 267 219 243 

ZNW 222 218 244 270 280 280 236 209 200 200 210 211 254 211 227 

WNW 332 427 458 465 435 368 322 300 298 350 325 358 465 358 465 

NSW 198 211 234 222 209 201 199 181 170 176 178 177 198 170 170 

SSW 261 278 305 327 331 323 275 238 239 241 239 247 304 246 275 

ZSW 256 269 291 342 316 319 258 222 219 223 221 231 296 229 258 

WSW 406 459 493 476 468 427 423 449 387 406 363 386 493 449 493 

NWW 205 233 254 242 234 216 220 190 190 184 184 202 205 184 184 

SWW 282 312 352 364 383 366 322 273 272 262 254 268 343 275 309 

ZWW 270 300 335 362 390 379 286 252 248 238 230 243 336 253 289 

WWW 490 492 529 497 490 482 568 563 514 514 402 414 529 568 568 
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Załącznik 5 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym w Poznaniu w latach 1952-1982 i 1990-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 130 120 150 150 164 177 142 138 148 135 145 135 120 135 120 

SNW 235 236 240 268 286 289 242 208 194 204 203 212 259 210 235 

ZNW 224 225 231 255 292 288 240 203 187 194 197 209 249 202 222 

WNW 376 382 417 394 438 440 343 321 344 361 357 310 440 361 440 

NSW 169 174 168 159 217 192 159 142 153 150 152 153 159 142 142 

SSW 264 294 304 333 352 335 278 239 226 234 227 237 314 240 277 

ZSW 261 283 296 344 345 334 275 235 210 219 212 229 305 228 264 

WSW 457 489 493 505 516 513 403 392 437 397 411 347 516 437 516 

NWW 175 196 195 166 239 203 185 153 160 167 166 164 166 153 153 

SWW 299 345 379 395 435 391 321 270 269 269 259 275 374 277 326 

ZWW 297 332 369 402 434 387 314 261 263 250 237 257 357 261 312 

WWW 532 641 563 605 700 574 515 485 514 444 503 527 700 527 700 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 147 142 132 128 181 158 141 135 138 133 131 126 128 126 126 

SNW 207 209 233 252 266 253 206 178 175 181 187 192 237 187 212 

ZNW 191 192 213 237 251 251 204 171 172 163 177 180 229 178 197 

WNW 293 408 491 437 424 356 287 275 264 304 287 314 491 314 491 

NSW 155 182 174 149 195 170 165 145 144 138 139 130 149 130 130 

SSW 227 245 269 291 305 295 246 207 204 205 203 211 272 213 242 

ZSW 217 229 250 293 297 290 233 194 187 182 187 196 263 200 225 

WSW 372 440 545 473 461 416 370 466 341 387 313 338 545 466 545 

NWW 163 203 189 190 207 199 195 163 157 144 144 148 163 144 144 

SWW 248 280 313 331 352 336 297 246 238 230 219 232 310 244 277 

ZWW 231 260 287 332 343 335 256 216 206 199 198 206 302 223 249 

WWW 481 555 600 529 512 486 668 668 527 533 352 357 600 668 668 
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Załącznik 6 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym w Obornikach w latach 1952-1960, 1972-1982 i 1990-2012 

  

1952-1960 1971-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 135 132 176 228 211 182 145 137 87 162 158 138 132 87 87 

SNW 263 271 303 317 312 300 257 224 214 231 231 239 294 233 263 

ZNW 250 252 282 298 318 317 264 228 211 216 221 235 285 228 252 

WNW 416 450 544 456 436 442 353 304 388 394 397 339 544 397 544 

NSW 178 185 226 268 228 199 164 145 157 167 167 165 178 145 145 

SSW 293 325 355 371 375 337 290 250 255 258 253 269 343 262 303 

ZSW 284 316 337 377 356 342 297 252 242 238 242 262 339 252 288 

WSW 500 489 588 500 577 552 403 348 495 443 448 380 588 495 588 

NWW 185 261 242 299 248 214 190 156 164 172 179 175 185 156 156 

SWW 325 379 427 428 437 383 327 278 292 292 283 312 397 297 347 

ZWW 320 365 428 440 404 381 332 279 278 261 263 298 375 290 329 

WWW 571 674 708 589 780 657 445 394 581 489 532 554 780 581 780 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 181 196 150 164 218 197 180 167 163 164 165 161 150 161 150 

SNW 244 249 269 294 311 300 246 213 207 215 221 226 278 221 250 

ZNW 226 229 243 273 293 295 246 207 199 195 206 211 268 210 233 

WNW 331 450 564 470 468 411 327 311 301 344 328 354 564 354 564 

NSW 189 224 223 189 240 209 204 184 174 175 173 169 189 169 169 

SSW 265 286 314 334 348 341 288 245 238 240 238 247 315 249 282 

ZSW 260 270 292 326 325 340 276 224 223 227 220 227 305 231 265 

WSW 413 506 605 520 508 464 406 503 368 423 349 375 605 503 605 

NWW 196 242 259 227 253 241 234 199 185 184 181 185 196 181 181 

SWW 287 323 363 371 397 380 340 285 274 263 253 268 353 280 317 

ZWW 275 304 340 365 388 371 302 264 250 235 234 241 348 258 296 

WWW 520 635 647 578 561 524 707 710 531 542 385 392 647 710 710 
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Załącznik 7 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym we Wronkach w latach 1952-1982 i 1990-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 104 82 140 128 132 129 97 92 101 103 101 92 82 92 82 

SNW 205 218 237 260 264 265 217 182 167 176 175 181 241 183 212 

ZNW 196 206 210 246 256 278 221 178 164 166 168 178 231 177 196 

WNW 373 386 476 412 422 458 309 296 348 352 348 287 476 352 476 

NSW 122 130 183 184 176 146 116 97 105 109 110 107 122 97 97 

SSW 235 271 300 319 330 312 254 212 197 204 197 206 294 212 253 

ZSW 232 256 268 327 313 315 250 206 192 189 180 198 282 198 241 

WSW 462 457 552 483 524 533 367 348 461 407 402 331 552 461 552 

NWW 128 192 204 205 196 157 137 106 112 119 124 117 128 106 106 

SWW 266 325 369 387 411 369 296 242 235 235 226 239 354 246 300 

ZWW 269 315 345 407 391 359 293 242 224 219 206 224 332 233 280 

WWW 537 623 628 590 695 611 477 455 547 456 488 508 695 547 695 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 144 148 129 126 170 148 131 127 126 122 122 119 126 119 119 

SNW 201 206 229 253 269 257 204 172 162 173 180 185 236 179 208 

ZNW 186 183 206 229 251 246 202 166 158 155 168 174 223 171 192 

WNW 287 414 486 436 437 364 286 273 229 298 286 308 486 308 486 

NSW 149 178 193 181 192 161 158 135 132 126 129 126 149 126 126 

SSW 221 243 274 297 308 298 245 202 196 197 195 204 274 207 240 

ZSW 215 227 260 286 284 294 232 184 190 183 182 188 262 193 222 

WSW 375 484 560 491 476 418 362 460 318 380 304 331 560 460 560 

NWW 156 195 214 206 202 190 196 151 146 135 136 142 156 135 135 

SWW 242 277 323 335 354 337 296 239 230 220 209 223 311 236 274 

ZWW 226 262 295 326 342 339 261 209 208 194 196 201 302 213 255 

WWW 484 584 623 552 530 476 634 640 486 498 343 350 623 640 640 
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1. Wstęp 

 Wykonanie opracowanie pt. „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – 

materiały wyjściowe do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika 

Jeziorsko” wykonane zostało na zlecenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 

 Celem przedmiotowego opracowania jest przygotowanie merytorycznych podstaw 

do formułowania przez Dyrektora RZGW w Poznaniu warunków korzystania z wód zlewni 

SCWP W0503 „Zbiornik Jeziorsko”, zawierających indywidualne zasady gospodarowania 

wodami tej zlewni, w kontekście osiągnięcia celów środowiskowych wód oraz ekosystemów 

zależnych od wód znajdujących się w jej granicach lub pozostających w strefie jej 

oddziaływania. Warunki te stanowią kontynuację Planu Gospodarowania Wodami na 

Obszarze Dorzecza Odry w zlewni zbiornika Jeziorsko, która to zlewnia została  

m.in. wskazana w tym dokumencie jako ta, dla której wdrożenie zasad ochrony wynikających 

z tego dokumentu nie eliminują zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Merytoryczny zakres prac obejmował charakterystykę jednolitych części wód 

powierzchniowych wchodzących w skład scalonej części wód W0503 pn. Zbiornik Jeziorsko. 

W opracowaniu oceniono zakres i wielkość oddziaływania zbiornika Jeziorsko na naturalny 

reżim hydrologiczny rzeki Warty, określono zakres praktycznego oddziaływania pracy 

zbiornika na parametry hydrologiczne rzeki Warty. Zidentyfikowano potrzeby hydrologiczne 

formalnie ustanowionych, na podstawie ustawy o ochronie przyrody, obszarów chronionych 

w zlewni SCWP Zbiornik Jeziorsko oraz w zlewniach JCWP rzeki Warty poniżej zbiornika 

Jeziorsko, w zasięgu zidentyfikowanego praktycznego oddziaływania zbiornika.  

W opracowaniu zawarto również charakterystykę obecnych i potwierdzonych 

perspektywistycznych funkcji zbiornika oraz przeanalizowano możliwości optymalizacji 

sposobu gospodarowania wodą na zbiorniku w celu zapewnienia realizacji jego niezbędnych 

funkcji przy najmniejszym negatywnym jego oddziaływaniu na stan lub potencjał JCWP 

znajdujących się w granicach SCWP W0503 oraz na osiągnięcie celów i norm dla obszarów 

chronionych pozostających w zasięgu praktycznego oddziaływania zbiornika. W trakcie 

realizacji opracowania, zmianie uległo pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie  

i retencjonowanie wód rzeki Warty w zbiorniku Jeziorsko. W związku z tym w analizie pracy 

zbiornika uwzględniono zarówno poprzednią (NPP = 120,50 m n.p.m.) jak i obowiązującą 

rzędną normalnego poziomu piętrzenia NPP = 120,00 m n.p.m., a także aktualny scenariusz 
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pracy zbiornika. W ramach przygotowywanego opracowania wykorzystano podstawowe 

materiały studialne, formalno – prawne oraz dane hydrologiczne dostarczone m.in. przez 

zleceniodawcę - RZGW Poznań. 

 

2. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych wchodzących  

w skład scalonej części wód W0503 pn. Zbiornik Jeziorsko 

 

W skład scalonej części wód powierzchniowych (SCWP) W0503 wchodzą dwie 

jednolite części wód powierzchniowych (JCWP):Warta ze zbiornikiem Jeziorsko oraz dopływ  

z Emilianowa. Szczegółowe informacje o JCWP pozyskane z Planu Gospodarowania Wodami 

(PGW) na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451) przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Szczegółowe informacje o Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych o nazwach Warta ze 
zbiornikiem Jeziorsko oraz dopływ z Emilianowa (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451) 

Nazwa JCWP Warta ze zbiornikiem Jeziorsko Dopływ z Emilianowa 

Europejski  kod  JCWP PLRW60000183179 PLRW600016183176 

Scalona część wód 
powierzchniowych (SCWP) 

W0503 W0503 

Region wodny region wodny Warty Region  Wodny  Warty 

Obszar 
dorzecza 

Kod 6000 6000 

Nazwa Obszar dorzecza  Odry Obszar dorzecza Odry 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
(RZGW) 

RZGW w Poznaniu RZGW w Poznaniu 

Status Silnie zmieniona część wód Naturalna  część  wód 

Ocena  stanu umiarkowany umiarkowany 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

zagrożona niezagrożona 

Derogacje 4(4) - 1 / 4(4) - 2 - 

Uzasadnienie derogacji 

Zmiany hydromorfologiczne związane z 
ochroną przeciwpowodziową i 
zaopatrzeniem  w wodę; przerwana 
ciągłość biologiczna cieku - długi czas 
procesu inwestycyjnego pozyskania 
środków (NATURA 2000) - derogacja do 
2027r. 

 

Scalona Część Wód Powierzchniowych W0503 posiada powierzchnię 123,88km2.  

W strukturze użytkowania SCWP dominują grunty orne, które stanowią ponad 63%. Niecałe 
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30% przedmiotowej SCWP zajmuje sam Zbiornik Jeziorsko. Szczegółowe informacje  

o użytkowaniu SCWP W0503 przedstawiono na rycinie 1. 

 

Ryc.1. Lokalizacja oraz struktura użytkowania SCWP W0503 

Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko oraz 

Dopływu z Emilianowa, została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących  
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z Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Ocenę oparto o wskaźniki biologiczne, 

hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne. Zgodnie z metodyką oceny JCWP, określono 

stan/potencjał przedmiotowych JCWP oraz stan ogólny. Ocena stanu przedmiotowych JCWP 

została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.11.257.1545). 

JCWP Dopływ z Emilianowa został sklasyfikowany w zakresie oceny stanu 

ekologicznego, chemicznego oraz ogólnego została wykonana przy zastosowaniu procedury 

przenoszenia wyników ocen stanu wód. Klasyfikację opracowano na podstawie wyników 

Państwowego Monitoringu Środowiska przekazanych z Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska do Ośrodka Monitoringu Jakości Wód Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w 2013r. Wykonana ocena jest oficjalnym 

wynikiem Państwowego Monitoringu Środowiska. W nawiązaniu do ww. dokumentu, JCWP 

Dopływ z Emilianowa posiada stan zły (Tab. 2). Natomiast badania JCWP Warta ze 

Zbiornikiem Jeziorsko wykazały stan dobry (Tab. 2). 

Tabela 2.  Klasyfikacja stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych o nazwach Warta ze 
Zbiornikiem Jeziorsko oraz Dopływ z Emilianowa 

Nazwa klasyfikowanej JCWP Warta ze Zb. Jeziorsko Dopływ z Emilianowa 

Kod JCWP PLRW60000183179 PLRW600016183176 

Typ abiotyczny 0 (silnie zmieniona część wód) 16 (potok nizinny lessowy lub 
gliniasty) 

JCWP naturalna Nie Tak 

Elementy biologiczne 
Potencjał dobry 

Stan   bardzo dobry 

Elementy fizykochemiczne; 
specyficzne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne 

Potencjał dobry 

Stan  dobry 

Elementy hydromorfologiczne 
Potencjał dobry 

Stan   bardzo dobry 

Stan/potencjał ekologiczny 
Potencjał dobry i powyżej 

dobrego Stan dobry 

Stan chemiczny Dobry Poniżej stanu dobrego 

Stan JCWP Dobry Zły 

 

Kompleksowe wprowadzenie działań dotyczących polepszenia stanu JCWP Dopływ  

z Emilianowa spowoduje osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Ramowej 

Dyrektywie Wodnej. Najważniejszym czynnikiem degradującym jakość wody  

w przedmiotowej JCWP jest użytkowanie terenu. Jeśli zostaną poczynione działania związane 
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z ograniczeniem dopływu ilości substancji biogennych, to jest szansa, że cele środowiskowe 

zostaną osiągnięte.  

W związku z czym, dla przedmiotowej JCWP należy zastosować derogacje związane  

z osiągnięciem celów środowiskowych w Planie Gospodarowania Wodami do 2027roku.  

W czasie obowiązywania derogacji, należy podjąć stosowne działania aby po upływie okresu 

ich obowiązywania, cele środowiskowe były osiągnięte. 

Obecnie ogólny stan JCWP Warta ze zbiornikiem Jeziorsko jest dobry i spełnia 

wymagania określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Przy stabilnych warunkach 

klimatycznych oraz hydrologicznych stan wody w zbiorniku nie pogorszy się.  Zarazem należy 

pamiętać, że zbiornik poddany jest silnym presjom do których możemy zaliczyć, zły stan wód 

dopływających do niego oraz niekorzystne użytkowanie zlewni bezpośredniej zbiornika.  

W związku z czym dobry stan Zbiornika należy traktować jako wysoce zagrożony. Ponadto 

istotnym czynnikiem decydującym o jakości wody w Zbiorniku Jeziorsko, jest bardzo duża 

zlewnia całkowita Warty do Zbiornika Jeziorsko w której położone są liczne punktowe  

i przestrzenne źródła zanieczyszczeń. W niekorzystnych warunkach skumulowane 

oddziaływania spowodować mogą pogorszenie stanu JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko. 

Szczególnie wysokie jest ryzyko wzmożenia eutrofizacji, które może być spowodowane 

wzrostem spływu powierzchniowego substancji biogennych i dopływem niedostatecznie 

oczyszczonych ścieków komunalnych. 

Po wprowadzeniu w życie działań, których wykonanie wpłynie korzystnie na stan 

przedmiotowych JCWP, koniecznym będzie prowadzenie monitoringu obejmującego 

zarówno stan biologiczny, hydromorfologiczny i fizykochemiczny. Monitoring będzie 

prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Zaleca się 

kompleksowy monitoring diagnostyczny JCWP, zgodnie z obowiązującymi metodami. 

 

3.  Ocena zakresu i wielkości oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

Analiza wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania 

wodami na naturalny reżim hydrologiczny rzeki Warty została wykonana na podstawie 

charakterystycznych miesięcznych stanów i przepływów wody udostępnionych przez RZGW 

w Poznaniu. Badania przeprowadzono dla w siedmiu posterunków wodowskazowych: 

Uniejów, Konin, Nowa Wieś Podgórna, Śrem, Poznań, Oborniki i Wronki.  
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Zakres miesięcznych stanów charakterystycznych obejmował na ogół dwa wielolecia 

1952-1982 i 1990-2012. Nieco krótsze cięgi udostępniono dla posterunków 

wodowskazowych Oborniki 1952-1960 i 1971-1982 oraz Sławsk 1993-2012 (Tab. 3).W celu 

pełnej analizy wpływu oddziaływania zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad 

gospodarowania na reżim hydrologiczny rzeki Warty przeanalizowano również pozwolenia 

wodno-prawne wydane w latach 1992-2014. 

 
Tabela 3. Zakres materiałów wejściowych udostępnionych do analizy 

Lp Nazwa 
posterunku 

Stany wody  
[cm] 

Liczba 
obserwacji 

Przepływy  
[m3.s-1] 

Liczba 
obserwacji 

1 Uniejów 1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

- 
2001-2012 

- 
12 

2 Konin 
Sławsk 

1952-1982 
1993-2012 

31 
20 

1952-1982 
1994-2012 

31 
19 

3 Nowa Wieś 
Podgórna 

1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

1965-1982  
1990-2012 

18 
23 

4 Śrem 1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

- 
1994-2012 

- 
19 

5 Poznań 1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

6 Oborniki 1952-1960 
1971-1982 
1990-2012 

9 
12 
23 

- 
1972-1982 
1990-2012 

- 
11 
23 

7 Wronki 1952-1982 
1990-2012 

31 
23 

1972-1982  
1990-2012 

11 
23 

 

Do oceny wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania 

wodą zastosowano różnorodne metody badań, od statystycznych po graficzne metody 

prezentacji wyników. Ocenę zmian reżimu hydrologicznego rzeki Warty po wybudowaniu  

i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko w latach 1990-2012 wykonano w odniesieniu do 

lat 1952-1982.  

Do oceny zmian reżimu hydrologicznego w odniesieniu do stanów wody obliczono  

i porównano ze sobą stany charakterystyczne drugiego rzędu dla miesięcy, półroczy i lat 

hydrologicznych. W sposób graficzny przedstawiono i porównano ze sobą miesięczne stany 

charakterystyczne drugiego rzędu SNW, SSW i SWW. Obliczono i porównano stany 

charakterystyczne z półroczy i roku hydrologicznego z okresu uznanego za pseudo naturalny 

z okresem po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko. W kolejnym etapie 

przeanalizowano zmienność stanów wody w poszczególnych profilach wodowskazowych 

zlokalizowanych poniżej zbiornika Jeziorsko. W tym celu obliczono i porównano ze sobą 
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współczynniki zmienności miesięcznych stanów charakterystycznych oraz sporządzono 

wykresy, na których przedstawiono wartości ekstremalne (minimalne i maksymalne), 

wartości percentyli 25% i 75% oraz wartości mediany. 

W odniesieniu do przepływów charakterystycznych zakres przekazanych przez RZGW 

danych był ograniczony i w większości posterunków wodowskazowych był krótszy niż  

w przypadku stanów charakterystycznych. Tylko w posterunku wodowskazowym w Poznaniu 

zakres udostępnionych przepływów odpowiadał pełnemu zakresowi stanów wody. Dla 

posterunku wodowskazowego w Koninie zakres udostępnionych miesięcznych przepływów 

charakterystycznych pokrywał się ze stanami wody natomiast po przesunięciu posterunku do 

Sławska, zakres przepływów był krótszy o 1 rok. Ze względu na krótszy zakres miesięcznych 

przepływów charakterystycznych w posterunkach wodowskazowych Nowa Wieś Podgórna, 

Oborniki i Wronki lub ich całkowity brak w latach 1952-1982 w profilach wodowskazowych 

Uniejów i Śrem zaistniała konieczność ich obliczania. W tym celu na podstawie archiwalnych 

Wyników pomiarów hydrometrycznych z lat 1960 – 1980 opracowano dla każdego profilu 

wodowskazowego krzywe natężenia przepływów. Parametry krzywych natężenia 

przepływów obliczono metodą najmniejszy kwadratów, a ich przydatność zweryfikowano za 

pomocą współczynników determinacji oraz współczynnika Nasha-Sutcliffe’a. 

Opracowane krzywe natężenia przepływów wykorzystano głównie do przeliczenia 

miesięcznych stanów charakterystycznych na miesięczne przepływy charakterystyczne, które 

wykorzystano dodatkowo do oceny zmian morfometrycznych, jakie zaszły w korycie rzeki 

Warty oraz w dolinie zalewowej po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. W ostatnim etapie 

obliczeń dokonano oceny stabilności odpływów rzeki Warty wzdłuż jej biegu w okresach 

przed i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. Obliczenia wykonano w odniesieniu do 

przepływów ekstremalnych minimalnych i maksymalnych. 

Ocenę wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania wodą 

na reżim hydrologiczny rzeki Warty rozpoczęto od analizy pozwoleń wodno-prawnych 

wydanych w latach 1992 i 1998 przez Urząd Wojewódzki w Sieradzu oraz w latach 2008 

 i 2014 przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Analiza ta pozwoliła określić ogólne zasady 

gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku Jeziorsko. Główne zasady gospodarki wodnej 

w sposób syntetyczny przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela. 4. Wyciąg z pozwoleń wodno-prawnych obowiązujących po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 

Charakterystyka 1992 1998 2008 2014 

Minimalny poziom 
piętrzenia [m n.p.m.] 

116,0 116,0 116,0 116,0 

Normalny poziom 
piętrzenia NPP [m 
n.p.m.] 

120,50 120,50 120,50 120,0 

Maksymalny poziom 
piętrzenia [m n.p.m.] 

121,50 121,50 121,50 121,50 

Harmonogram 
piętrzenia 

XII-I - utrzymanie 
rzędnej 116,0 m 
n.p.m. 

XII-I - utrzymanie 
NPP 116-116,30 m 
n.p.m. 

I - utrzymanie NPP 
116-116,30 m 
n.p.m. 

I - utrzymanie NPP 
116-116,30 m 
n.p.m. 

II-III - napełnianie 
do rzędnej 120,50 
m n.p.m. 

II-15.IV - 
napełnianie 
zbiornika do 
rzędnej 120,50 m 
n.p.m. 

II-15.IV- 
napełnianie 
zbiornika do 
rzędnej 120,50 m 
n.p.m. 

II-15.IV- 
napełnianie 
zbiornika do 
rzędnej 120, 0 m 
n.p.m. 

IV – utrzymanie 
NPP 

16.IV-VI – 
utrzymanie NPP 

16.IV-VI – 
utrzymanie NPP 

16.IV-15.IX – 
utrzymanie NPP 

VII-XI – 
gospodarowanie 
retencjonowaną 
wodą pomiędzy 
rzędnymi od 120,50 
do 116,0 -116,30 m 
n.p.m. 

VII-XI – 
gospodarowanie 
retencjonowaną 
wodą pomiędzy 
rzędnymi od 120,50 
do 116,0 -116,30 m 
n.p.m. 

VII-XII – 
gospodarowanie 
retencjonowaną 
wodą pomiędzy 
rzędnymi od 120,50 
do 116,0-116,30 m 
n.p.m. 

16.IX-31.XII - 
gospodarowanie 
retencjonowaną 
wodą pomiędzy 
rzędnymi od 120,50 
do 116,0-116,30 m 
n.p.m. 

 

Analiza przyjętych zasad gospodarowania wodą wynikających z pozwoleń wodno-

prawnych wydanych w latach 1992, 1998, 2008 i 2014 pozwoliła na ostateczne 

ukierunkowanie analizy wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad 

gospodarowania na reżim hydrologiczny rzeki Warty. W odniesieniu do przepływów 

wysokich dla celów tej oceny najbardziej reprezentatywny wydaje się okres od stycznia do 

kwietnia, w którym zadaniem zbiornika Jeziorsko jest ścięcie fal wezbraniowych. Natomiast 

w odniesieniu do przepływów niskich analiza powinna zostać wykonana w okresie od lipca 

do listopada (od roku 2008 do grudnia), gdy rezerwa wody w zbiorniku jest spracowywana 

od normalnego do minimalnego poziomu piętrzenia. W pozostałym okresie gospodarka 

wodna prowadzona na zbiorniku polega na przepuszczaniu wód rzeki Warty przez zbiornik 

bez poborów i dodatkowych zrzutów. 

W drugim etapie analizy dokonano oceny wpływu zbiornika Jeziorsko i ustalonych na 

nim zasad gospodarowania wodami na stany wody rzeki Warty. Porównano miesięczne stany 

charakterystycznych w rozpatrywanych profilach wodowskazowych w latach 1952-1982 oraz 

1990-2012.  
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Analiza wykazała, że przestrzenny zasięg oddziaływania zbiornika Jeziorsko wzdłuż 

biegu rzeki Warty w strefie stanów niskich dotyczy odcinka od Uniejowa do Nowej Wsi 

Podgórnej, zaś w przypadku stanów wysokich obejmuje odcinek od Uniejowa do Wronek.  

Z punktu widzenia ekosystemów wodnych i od wód zależnych znaczenie mają nie 

tylko wartości średnich stanów, kluczowe znaczenie ma też zmienność stanów wody  

w kolejnych miesiącach. Analiza współczynników zmienności stanów charakterystycznych  

z okresu przed i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko wykazała, że w przypadku stanów 

niskich NW charakteryzują się one na ogół niższą zmiennością w okresie od kwietnia do 

sierpnia. W przypadku stanów średnich SW zmiennością stanów wód wzdłuż biegu Warty 

utrzymywała się na podobnym poziomie. Nieco inną sytuację zaobserwowano w przypadku 

współczynników zmienności stanów wysokich, które w latach 1990-2012 były na ogół niższe 

niż w latach 1952-1982. Szczególnie wpływ zbiornika Jeziorsko zaznacza się w okresie jego 

napełniania podczas roztopów wiosennych oraz nieco mniej podczas zrzutu rezerwy 

użytecznej w okresie letnim. 

Analiza rocznych przepływów charakterystycznych drugiego rzędu wykazała, że 

zbiornik Jeziorsko i przyjęty schemat gospodarowania wodą ograniczają ryzyko 

występowania deficytów wody. Poniżej zbiornika Jeziorsko najniższe przepływy NNQ, były 

naogół wyższe od wartości obserwowanych w latach 1952-1982. Zbiornik po oddaniu go do 

eksploatacji wpływa korzystnie na obniżenie ryzyka powodziowego na odcinku od Uniejowa 

do Wronek. Analiza SWQ i WWQ wykazała, że w wieloleciu 1990-2012 wskutek 

funkcjonowania zbiornika nastąpił spadek przepływów wysokich, SWQ odpowiednio od 13 

do 39% i WWQ od 21 do 48% WWQ (Tab. 5). W zimowych półroczach hydrologicznych 

zbiornik Jeziorsko i przyjęte na nim zasady gospodarki wodnej doprowadziły do redukcji 

przepływów wysokich SWQ i WWQ średnio o 30% i 55%. Zbiornik Jeziorsko napełniany jest w 

okresie od stycznia do połowy kwietnia i właśnie w tym okresie wpływa głównie na redukcje 

fal powodziowych powstałych podczas roztopów wiosennych. W letnich półroczach 

hydrologicznych rezerwa użyteczna wody jest spracowywana od lipca do listopada lub 

grudnia. Prowadzi to do wzrostu przepływów niskich i średnich na odcinku poniżej zbiornika. 

Wzrost przepływów niskich i średnich nie jest tak wyraźny jak w przypadku obniżenia 

przepływów wysokich podczas powodzi. Spowodowane to jest prawie dwukrotnie dłuższym 

czasem spuszczania wody ze zbiornika w stosunku do czasu jego napełniania. 
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Tabela. 5. Roczne przepływy charakterystyczne rzeki Warty w okresach przed i po wybudowaniu i oddaniu do 
eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Profil Okres - lata Przepływy charakterystyczne  

NNQ SNQ SSQ ZSQ SWQ WWQ 

Uniejów 1952-1982 15.7 44.9 64.3 56.2 103.7 641.4 

 1990-2012 18.8 38.4 49.6 43.3 63.6 362.0 

Konin/Sławsk 1952-1982 11.4 45.9 67.7 56.3 106.1 820.0 

 1994-2012 29.6 54.6 71.4 61.2 92.0 426.0 

Nowa Wieś Podgórna 1952-1982 20.9 67.7 98.3 82.0 146.2 795.0 

 1990-2012 28.9 68.5 89.1 74.3 114.8 630.0 

Śrem 1952-1982 9.6 74.3 103.7 85.7 157.1 1061.4 

 1990-2012 33.2 71.9 93.0 76.2 119.8 624.0 

Poznań 1952-1982 12.3 74.0 106.0 87.4 151.3 832.0 

 1990-2012 32.2 78.5 100.2 82.1 126.7 631.0 

Oborniki 1952-1960 
1971-1982 

 
18.3 

 
85.1 

 
114.3 

 
92.8 

 
153.0 

 
808.0 

 1990-2012 35.5 82.9 105.4 86.6 132.6 628.0 

Wronki 1952-1982 24.8 91.3 125.1 103.8 173.1 928.0 

 1990-2012 39.4 90.1 114.4 92.5 142.7 591.0 

 

Analiza wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim 

hydrologiczny rzeki Warty na podstawie współczynnika Parde’ego wykazała, że zmianie uległ 

rozkład odpływu w ciągu roku. Najsilniejsze zmiany występują w posterunku wodowskazowym w 

Uniejowie, gdzie reżim hydrologiczny został całkowicie zmieniony, a wartości współczynnika 

miesięcznych przepływów oscylują w granicach od 0,8 do 1,2. W pozostałych posterunkach 

wodowskazowych zbiornik silniej wpływa na redukcję przepływów w okresie jego napełniania 

natomiast w okresie od czerwca do października prowadzi do wzrostu objętości odpływu. 

Przeprowadzona ocena wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim schematu 

gospodarowania wodami na charakterystyczne miesięczne, półroczne i roczne stany i 

przepływy wody pozwoliła na wyznaczenie JCWP będących w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania zbiornika. Ze względu na zróżnicowany zasięg przestrzenny oddziaływania 

zbiornika Jeziorsko na stany i przepływy charakterystyczne uznano, że ze względów 

praktycznych należy przyjąć największy zasięg oddziaływania, który wynika z analizy stanów i 

przepływów wysokich. Przeprowadzona ocena wykazała, że w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania zbiornika Jeziorsko znajduje się 16 JCWP. Wszystkie wytypowane JCWP mają 

statut wód sztucznych, wynika przede wszystkim ze zmiany reżimu hydrologicznego rzeki 

Warty po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko, jej uregulowania oraz obwałowania na znacznej 
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długości. Lokalizację JCWP znajdujących się w zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

przedstawiono na ryc. 2, a ich syntetyczny opis w tab. 6.  

 
Tabela. 6. Wykaz JCWP w zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

L.p. Nazwa JCWP Kod JCW Kod SCWP 

1 Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika PLRW600019183197 W0507 

2 Warta od Siekiernika do Neru PLRW600019183199 W0701 

3 Warta od Neru do Teleszyny PLRW600021183311 W0701 

4 Warta od Teleszyny do Topca PLRW600021183511 W0704 

5 Warta od Topca do Powy PLRW600021183519 W0707 

6 Warta od Powy do Prosny PLRW60002118399 W0708 

7 Warta od Prosny do Lutyni PLRW60002118519 W0902 

8 Warta od Lutyni do Moskawy PLRW60002118539 W0903 

9 Warta od Moskawy do Pyszącej PLRW600021185539 W0905 

10 Warta od Pyszącej do Kopli PLRW60002118573 W1001 

11 Warta od Kopli do Cybiny PLRW60002118579 W1007 

12 Warta od Cybiny do Różanego Potoku PLRW600021185933 W1007 

13 Warta od Różanego Potoku do Dopływu z Uchorowa PLRW600021185991 W1010 

14 Warta od Dopływu z Uchorowa do Wełny PLRW600021185999 W1201 

15 Warta od Wełny do Samy PLRW60002118719 W1201 

16 Warta od Samy do Ostrorogi PLRW60002118737 W1202 



 

Ryc. 2. Zasięg oddziaływania zbiornika Jeziorsko na JCWP



 

Zakres oddziaływania zbiornika Jeziorsko przeanalizowano na odcinku Jeziorsko – Wronki 

wykorzystując również hydrodynamiczny. Utworzony z wykorzystaniem jednowymiarowego 

systemu modelowania przepływów nieustalonych SPRUNER model obliczeniowy odcinka rzeki 

Warty od zapory czołowej zbiornika Jeziorsko do Wronek zawierał 353 przekroje poprzeczne 

powiązane w 356 odcinki obliczeniowe. Model stanowił uzupełniający generator rozkładów 

przepływów i stanów umożliwiając przeprowadzenie dodatkowych analiz hydrologicznych i 

hydraulicznych w przekrojach wodowskazowych Uniejów, Koło, Sławsk, Nowa Wieś Podgórna i 

Poznań. W celu oceny wpływu zbiornika przeanalizowano warunki hydrologiczne roku 2010, w 

którym przeszła ostatnia większa fala powodziowa na rzece Warcie. Dodatkowo warunki 

przejścia fali powodziowej 2010 roku są stosunkowo dobrze i wiarygodnie udokumentowane 

bezpośrednimi pomiarami stanów i przepływów na rzece Warcie i jej dopływach, które wykonali 

sami autorzy opracowania. Warunki przepływu analizowano uwzględniając pracę zbiornika 

Jeziorsko (realizowaną jeszcze wg starego pozwolenia wodno prawnego) w postaci hydrogramu 

zrzutu ze zbiornika oraz bez uwzględnienia pracy zbiornika (zrzut ze zbiornika odpowiadający 

hydrogramowi dopływu do zbiornika).  

Wytarowany model poprawnie opisuje zjawisko transformacji na długości modelowanego 

odcinka Warty dla  półrocza letniego. Wyniki dla półrocza zimowego zaburzone są przez warunek 

początkowy, którego wpływ dla tak długiego odcinka rzeki wygasa dopiero po 30 dobach 

symulacji. Ważnym elementem procesu tarowania była korekta bilansów przepływu na całej 

długości. Posiadając informacje o bilansie przepływu z pomiarów wykonanych w 2010 roku 

określono hydrogramy uzupełniające bilans pomiędzy poszczególnymi przekrojami 

wodowskazowymi. Dla tak długiego odcinka modelowanej rzeki decydujący wpływ na 

odwzorowanie transformacji będzie miał właśnie bilans przepływów. Wpływa on zarówno na 

wielkość stanów jak i czas przejścia fali. Stąd też szczególną uwagę zwrócono na dopasowanie 

modelu zarówno w stanach jak i przebiegu samego zjawiska transformacji. 

Szczegółowy zakres i rodzaj oddziaływania zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim schematu 

gospodarowania wodami na reżim hydrologiczny rzeki Warty przedstawiono w odniesieniu do 

roku hydrologicznego 2010. W tym celu przeprowadzono wariantowe obliczenia symulacyjne, 

założono: 

 Wariant I – transformacja przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty od profilu Uniejów do 

profilu Poznań bez zbiornika Jeziorsko, 
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 Wariant II – transformacja przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty od profilu Uniejów do 

profilu Poznań z uwzględnieniem wpływu  zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim 

schematu gospodarowania wodami. 

 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wykazały, że zbiornik Jeziorsko i przyjęty na nim 

schemat gospodarowania wodą wpływa na reżim hydrologiczny rzeki Warty na całym 

analizowanym odcinku. Szczególnie wpływ ten się zaznacza w okresie napełniania zbiornika (od 

stycznia do połowy kwietnia). W okresie tym dochodzi do całkowitego ścięcia niewielkich fal 

wezbraniowych. W przeważającym okresie letniego półrocza hydrologicznego gdy na zbiorniku 

utrzymywany jest NPP zbiornik w niewielkim stopniu wpływa na reżim hydrologiczny rzeki Warty. 

Szczególnie w zasobnych w wodę letnich półroczach hydrologicznych zakres oddziaływania 

zbiornika na reżim hydrologiczny rzeki jest niewielki. W okresie występowania ekstremalnych 

wezbrań w letnich półroczach hydrologicznych wpływ oddziaływania zbiornika na redukcję fali 

powodziowej jest niższy niż w okresie zimowych półroczy hydrologicznych, gdy zbiornik jest 

opróżniony i przygotowany na ich przyjęcie.  

Analiza miesięcznych przepływów charakterystycznych NQ, SQ i WQ w roku 2010 

wykazała, że zbiornik Jeziorsko i przyjęty na nim schemat gospodarowania wodą najsilniej 

wpływa w zimowym półroczu na przepływy wysokie mniej na przepływy średnie i niskie. W 

letnich półroczach hydrologicznych oddziaływanie zbiornika Jeziorsko na przepływy 

charakterystyczne jest na zbliżonym poziomie. 

Funkcjonowanie zbiornika Jeziorsko wpływa na obniżenie stanów wody wzdłuż biegu rzeki 

na całym rozpatrywanym odcinku. Szczególnie w okresie do stycznia do połowy kwietnia 

dochodzi do obniżenia stanów średnio od 15 do 20 cm stanów niskich, od 20 do 25 cm stanów 

średnich a od 20 nawet do 50 cm stanów wysokich. Obniżenie stanów wody najwyraźniej widać 

w profilu Uniejów następnie zasilanie rzeki Warty wodami największych dopływów powoduje, że 

wpływ ten z biegiem rzeki zmniejsza się. 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wykazały, że zbiornik Jeziorsko w okresie od 

stycznia do kwietnia może powodować całkowite ścięcie niewielkich fal wezbraniowych.  

W konsekwencji może to prowadzić do ograniczenia występowania zalewów na obszarach od 

wód zależnych będących przedmiotem ochrony. 

Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego umożliwiło również określenie częstotliwości 

występowania zalewów w dla obu wariantów obliczeniowych (Ryc. 3). 
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Ryc. 3. Liczba dni ze stanami powyżej wody brzegowej dla roku 2010 (niebieski - Wariant I, czerwony - Wariant II). 

 

Na ryc. 3 widoczna jest znacząca redukcja liczby dni powyżej wody brzegowej 

spowodowana oddziaływaniem zbiornika we wszystkich przekrojach wodowskazowych  

z wyłączeniem Uniejowa. Erozja dna poniżej zapory spowodowała znaczące obniżenie się 

rzędnych koryta w Uniejowie. Stąd też przepływ brzegowy jest bardzo wysoki w porównaniu z 

pozostałymi przekrojami wodowskazowymi (przepływ brzegowy w Uniejowie wynosi Qkor = 237 

m3/s a dla porównania w Poznaniu przyjmuje on wartość 152 m3/s). Zbiornik może zatem 

oddziaływać negatywnie na formalnie ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

obszary chronione znajdujące się w zasięgu oddziaływania rzeki Warty, które wymagać będą 

okresowego zalewania i dużej wilgotności. 

Wyniki otrzymane z modelu numerycznego umożliwiły ilościową ocenę wpływu zbiornika 

Jeziorsko na transformację przepływu dolnego odcinka Warty. Model pozwolił także określić 

zmiany stanów wody jakie wystąpiły w analizowanych profilach wodowskazowych, które 

wynikają ze zmiany przepływów charakterystycznych wywołanych działaniem zbiornika Jeziorsko 

(Tab. 6). Wyniki wskazują na znaczące podniesienie się stanów niskich(dla NNQ) oraz obniżenie 

stanów wysokich (dla SWQ).  
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Tabela. 7. Zmiany stanów w przekrojach wodowskazowych wynikające ze zmiany rocznych przepływów 
charakterystycznych przed i po budowie zbiornika obliczone dla aktualnych geometrii przepływu z 
wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

 

 

W celu przeanalizowania wpływu zb. Jeziorsko na obszary chronione zlokalizowane w 

poniżej zbiornika określono m.in. wielkość przepływu brzegowego. Przepływ brzegowy to 

wielkość powyżej, której woda występuje z koryta. Zagadnienie to można również analizować 

określając stan lub rzędną wody brzegowej. Trudność posługiwania się tymi wielkościami wynika 

z naturalnej zmienności przekrojów koryta, gdzie rzędne brzegów nawet w sąsiednich 

przekrojach mogą zmieniać się w zakresie ponad 1 m.  

W tym kontekście analiza wpływu zbiornika retencyjnego Jeziorsko na obszary chronione 

odniesiona zmiany wielkości przepływów charakterystycznych (szczególnie wartości SWQ) dla 

przekrojów granicznych wyznaczających te obszary jest z natury obarczona dużym błędem. 

Korzystając z modelu hydrodynamicznego rzeki Warty dla wskazanych przekrojów wyznaczono 

wartości rzedniej i przepływu wody brzegowej (tab. 8). Woda brzegowa dla przekrojów w 

granicach formalnie ustanowionych form ochrony przyrody przekracza wartości przepływów 

SWQ (tab.8) nawet tych sprzed wybudowania zbiornika kiedy częstość i wielkość zalewów była 

znacznie większa niż po wybudowaniu zbiornika. Odnosi się to zarówno do wartości średnich z 

półrocza letniego jak i rocznych. Wszystkie wyznaczone wartości są mniejsze od wody 

brzegowej! Co oczywiście nie neguje możliwych sytuacji, że w niektórych miejscach dla 

przepływów mniejszych od SWQ może dochodzić do lokalnych podtopień na terenach 

zalewowych objętych ochroną.  

Lata Poznań Śrem Nowa Wieś Podgórna Uniejów 

                

NNQ [cm] NNQ [cm] NNQ [cm] NNQ [cm]

1952-1982 12.3 
55 

9.6 
67 

20.9 
19 

15.7 
9 

1990-2012 32.2 33.2 28.9 18.8 

 SNQ [cm] SNQ [cm] SNQ [cm] SNQ [cm]

1952-1982 74 
6 

74.3 
-6 

67.7 
1 

44.9 
-12.1 

1990-2012 78.5 71.9 68.5 38.4 

 SSQ [cm] SSQ [cm] SSQ [cm] SSQ [cm]

1952-1982 106 
-8 

103.7 
-13 

98.3 
-13 

64.3 
-23.4 

1990-2012 100.2 93 89.1 49.6 

 ZSQ [cm] ZSQ [cm] ZSQ [cm] ZSQ [cm]

1952-1982 87.4 
-8 

85.7 
-13 

82 
-12 

56.2 
-22 

1990-2012 82.1 76.2 74.3 43.3 

 SWQ [cm] SWQ [cm] SWQ [cm] SWQ [cm]

1952-1982 151.28 
-31 

157.1 
-38 

146.2 
-40 

103.7 
-52 

1990-2012 126.04 119.8 114.8 63.6 
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Tabela 8. Wielkość przepływu i rzędna wody brzegowej w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 
przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie 
zbiornika obliczone dla aktualnych geometrii przekrojów z wykorzystaniem modelu 
hydrodynamicznego  

Nazwa obszaru 

Lokalizacja 
względem 

obszaru 
chronionego 

Lokalizacja 
[km] 

Woda 
brzegowa 

[m
3
/s] 

Rzędna wody 
brzegowej 
[m n.p.m.] 

Puszcza Notecka PLB300015 początek 199,5 324 49.4 

Ostoja Rogalińska PLB300017 

początek 304,1 358 66.34 

koniec 248,6 194 59.23 

Dolina Środkowej Warty PLB300002 

początek 466,1 172 104.55 

koniec 336,1 149 71.31 

Ostoja Nadwarciańska PLH300009 

początek 397,1 159 82.67 

koniec 336,1 149 71.31 

Lasy Żerkowsko Czeszowskie 
PLH300053 

początek 336,1 149 71.31 

koniec 317,1 257 68.31 

Rogalińska Dolina Warty PLH300012 

początek 303,6 324 64.93 

koniec 248,6 194 59.23 

Ostoja Wielkopolska PLH300010 

początek 254,6 190 56.15 

koniec 246,6 251 57.10 

Biedrusko PLH300001 

początek 223,6 311 53.28 

koniec 202,6 324 47.85 

Czeszewski Las 

początek 331,6 165 71.53 

koniec 329,6 165 71.51 

Krajkowo 

początek 273,6 313 60.51 

koniec 270,8 278 59.83 

Słonawy początek 199,1 324 49.40 

Rogaliński Park Krajobrazowy 

początek 284,1 172 61.7 

koniec 250,1 194 58.22 

Żrekowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

początek 336,1 149 71.3 

koniec 321,1 185 69.42 

Nadwarciański Park Krajobrazowy 

początek 378,1 147 79.42 

koniec 340,1 111 72.00 

 

Wartości stanów wody w przekrojach zlokalizowanych w granicach formalnie 

ustanowionych form ochrony przyrody wynikające z wartości rocznych przepływów 

charakterystycznych (w tym SWQ) sprzed i po budowie zbiornika mieszczą się w zakresie wody 
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brzegowej. W związku z tym również różnice wynikające ze zmiany rocznych przepływów 

charakterystycznych przed i po budowie zbiornika są na tyle niewielkie (tab. 9), że trudno tu 

wskazać jednoznaczny wpływ zbiornika na stan terenów zalewowych. 

 
Tab.9. Zmiany stanów w przekrojach zlokalizowanych w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 

przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika 
obliczone dla aktualnych geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

Nazwa obszaru XI-X V-X 

SNW 

[cm] 

SSW 
[cm] 

SWW 
[cm] 

SNW 

[cm] 

SSW 
[cm] 

SWW 
[cm] 

Puszcza Notecka - 
PLB300015 

-22, -2 -31, -16  -30, -25  -33, -7 -12, -8 -11 

Ostoja Rogalińska - 
PLB300017 

-16, -8  -39, -18  -60, -51  -17, -1 -22, -17 -31, -19 

Dolina Środkowej Warty - 
PLB300002 

-35, 1 -40, -8  -66, -57  -21, 9 -15, -7 -26, -10 

Ostoja Nadwarciańska 
PLH300009 

-22, 1  -28, -8 -63, -57 -10, 9 -12, -7 -20, -10 

Lasy Żerkowsko Czeszowskie 
PLH300053 

-4, 1 -14, -8  -59, -57 3, 9 -13, -7 -15, -10 

Rogalińska Dolina Warty 
PLH300012 

-16, -8  -39, -18  -60, -51  -17, -1 -22, -17 -31, -19 

Ostoja Wielkopolska 
PLH300010 

-16, -15  -40, -37  -53, -50  -17, -15 -22 -31, -30 

Biedrusko PLH300001 
-22, -19  -40, -32  -41, -31  -32, -24 -19, -13 -26, -13 

Dąbrowy Obrzyckie 
PLH300003 

-12, -10  -23, -22  -27, -25  -20, -17 -10 -11 

Czeszewski Las 
-1, 0 -10, -9 -58, -57 7, 8 -9, -8 -12, -11 

Krajkowo 
-14 -30, -29  -58 -11, -10 -23 -27, -26 

Słonawy 
-22, -21  -31 -30 -33, -32 -12 -11 

Dołęga Jeziorsko 
-15 -26 -28 -24, -23 -11 -11 

Sierakowski Park 
Krajobrazowy 

-2 -16 -25 -7 -8 -11 

Rogaliński Park 
Krajobrazowy 

-16, -13  -39, -25  -62, -51  -16, -7 -23, -22 -30, -24 

Żrekowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

-3, 1 -13, -8  -58, -57  4, 9 -12, -7 -14, -10 

Nadwarciański Park 
Krajobrazowy 

-15, 0 -22, -9 -61, -57 -4, 8 -10, -7 -17, -11 
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4. Identyfikacja potrzeb hydrologicznych formalnie ustanowionych, na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody, obszarów chronionych w zlewni 
SCWP Zbiornik Jeziorsko oraz w zlewniach JCWP rzeki Warty poniżej zbiornika 
Jeziorsko, w zasięgu zidentyfikowanego praktycznego oddziaływania 

 W granicach analizowanego odcinak rzeki Warty znajdują się formy ochrony przyrody 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627 ze zm.) wymienione w tabeli poniżej (Tab. 10). W dalszej części niniejszego rozdziału 

szczegółowej analizie poddano te formy ochrony przyrody (szare komórki w tabeli nr 7), dla 

których stwierdzono, że praktyczne oddziaływanie zbiornika może wpłynąć na ich cele ochrony. 

Tabela. 10. Formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach określonego praktycznego oddziaływania 
zbiornika Jeziorsko 

 
Nazwa obszaru Podstawa prawna obszaru chronionego Plan zadań ochronnych 

Obszar Natura 2000 

Zbiornik Jeziorsko - 
PLB100002 

Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 11 
marca 2014 r. poz. 1181 

Puszcza Notecka - PLB300015 Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 
18 marca 2014 r. poz. 1793 oraz 
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18 
marca 2014 r. poz. 698 

Ostoja Rogalińska - 
PLB300017 

Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Nie posiada 

Dolina Środkowej Warty - 
PLB300002 

Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Nie posiada 

Ostoja Nadwarciańska 
PLH300009 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 
19 marca 2014 r. poz. 1819 

Lasy Żerkowsko Czeszowskie 
PLH300053 

Decyzja KE z  10.01.2011 r. Nie posiada 

Rogalińska Dolina Warty 
PLH300012 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 
31 lipca 2013 r. poz. 4754 

Ostoja Wielkopolska 
PLH300010 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Nie posiada 

Biedrusko PLH300001 Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 
18 grudnia 2013 r. poz. 7291 

Dąbrowy Obrzyckie 
PLH300003 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 
11 września 2012 r. poz. 3798 

Rezerwat przyrody 

Czeszewski Las Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 47, poz. 
1093 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 16 
grudnia 2004 r. nr 181, poz. 4006 

Krajkowo M. P. z 1958 r. Nr 64, poz. 373 zast. Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 214 poz. 
3335 

Nie posiada 
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Słonawy M. P. z 1957 r. Nr 27, poz.186 Nie posiada 

Dołęga Jeziorsko M. P. z 1958 r. Nr 69, poz. 406 zast. Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 105, poz. 
1757 

Nie posiada 

Park Krajobrazowy 

Sierakowski Park 
Krajobrazowy 

Rozporz. 6/01 Wojewody Poznańskiego z 
12.08.1991. 

Nie posiada 

Rogaliński Park Krajobrazowy Rozporz. 4/97 Wojewody Poznańskiego z 
26.06.1997. 

Nie posiada 

Żrekowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

Rozporz. 1/94 Wojewody Kaliskiego i 
Wojewody Poznańskiego z 17.10.1994 

Nie posiada 

Nadwarciański Park 
Krajobrazowy 

Rozporz. Nr 60 Wojewody Konińskiego z 
19.10.1995 w sprawie utw. NPK. 

Nie posiada 

 

Dla każdego obszaru dla którego stwierdzono, że praktyczne oddziaływanie zbiornika 

może wpłynąć na ich cele ochrony określono zgodnie z zaleceniami Zamawiającego szczegółową 

lokalizację z przedstawieniem granic, wyszczególniono ekosystemy zależne od wód,  podlegające 

ustanowionej formalnej  ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego. Przedstawiono 

również cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód, wymagania 

hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji ustalonych formalnie celów 

ochrony zidentyfikowanych ekosystemów. Dodatkowo zebrano dane dotyczące charakterystyki 

wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów, na zmiany hydromorfologiczne tj. zawierające 

zidentyfikowane parametry ekosystemów wrażliwych na zmiany oraz określono wymagania co 

do ich optymalnego stanu oraz zakresu dopuszczalnych zmian. Przedstawiono zagrożenia 

zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla osiągnięcia celów 

środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych formalnie w dokumentach 

ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany zadań ochronnych itd.) z osobnym 

wyszczególnieniem tych, które wynikającą z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko. Na koniec 

określono działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 

hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji przyjętych celów  

i norm ochrony. 

5. Charakterystyka obecnych i potwierdzonych perspektywicznych funkcji 

zbiornika Jeziorsko 

Zbiornik Jeziorsko jest zbiornikiem wielozadaniowym, którego funkcje wg Instrukcji 

Gospodarowania Wodą (Hydroprojekt Poznań 2008) związane są m.in. z następującymi celami 

piętrzenia i gromadzenia wody: 
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1. zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Warty poniżej zbiornika poprzez 

redukcję wezbrań powodziowych,  

2. kształtowanie zasobów wodnych w dolinie rzeki poprzez uzyskanie znaczącego wpływu na 

wielkość bieżącego przepływu w rzece Warcie i tym samym umożliwienie sterowania 

przepływem w zakresie przepływów niskich i wysokich, w ramach kształtowania zasobów 

wodnych rzeki Warty w dolinie poniżej zbiornika. 

W ramach pkt. 2 zbiornik Jeziorsko powinien umożliwić:  

 zagwarantowanie w rzece Warcie poniżej zbiornika - przepływu nienaruszalnego,  

 przerzut wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego dla uzupełnienia wody w 

systemie chłodniczym Elektrowni Pątnów i Konin,  

 przerzut wody do systemu chłodniczego Elektrowni Adamów,  

 wykorzystanie retencjonowanej wody przez przemysł i gospodarkę komunalną  

w rejonie doliny rzeki Warty,  

 wykorzystanie retencjonowanej wody dla nawodnień w rolnictwie,  

 wyrównania przepływów rzeki Warty w okresach niżówkowych,  

 poprawianie warunków żeglugowych na odcinkach żeglownych rzeki Warty. 

3. energetyczne wykorzystanie piętrzenia w zbiorniku Jeziorsko poprzez produkcję energii 

elektrycznej w elektrowni wodnej Jeziorsko zlokalizowanej przy zaporze czołowej,  

4. prowadzenie gospodarki rybackiej na zbiorniku oraz w ośrodku zarybieniowym na 

kompleksie stawów w Pęczniewie, 

5.  utrzymanie w górnej partii zbiornika warunków siedliskowych dla ptactwa wodnego,  

6. umożliwienie rozwoju rekreacji i turystyki wokół zbiornika. 

 

Wg opracowania  „Zbiornik wodny „Jeziorsko” na rzece Warcie - Ocena oddziaływania na 

środowisko (Hydroprojekt - Poznań 2000) zbiornik Jeziorsko „podniósł wartość krajobrazu, 

pomnożył jego walory krajoznawcze, zwiększając tym samym atrakcyjność terenu jako 

przestrzeni dla rekreacji i turystyki”. Natomiast walory przyrody związanej ze zbiornikiem w dużej 

części powstały jako nowe w efekcie utworzenia zalewu. Powstanie zbiornika i użytkowanie jego 

obrzeży jako przestrzeni rekreacyjnej przez osoby przyjeżdżające (turystów) stworzyło nowe 

możliwości dla mieszkańców okolicznych wsi i miejscowości. Do tej pory rozwój turystyczny 

obrzeży zbiornika nie był dość intensywny. Rośnie rola zbiornika jako miejsca uprawiania sportów 

wodnych i żeglarstwa. Każdego roku rozgrywane są tu zawody kajakowe i motorowodne. 
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Zbiornik Jeziorsko jest obiektem wyjątkowo atrakcyjnym i łatwo dostępnym, stąd też jest 

szczególnie zagrożony negatywnymi skutkami nieprawidłowo rozwijającej się rekreacji. 

Według aktualnych (sierpień 2014 r.) założeń projektu "Zagospodarowanie turystyczne 

rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego przedstawiła 

koncepcję projektu partnerskiego, w którego skład wchodzą: Gmina Pęczniew, Gmina i Miasto 

Warta (Lider projektu), Powiat Poddębicki oraz Powiat Sieradzki. W Ostrowie Warckim swoje 

inwestycje chcą zrealizować Państwowa Straż Pożarna oraz Chorągiew Łódzka. PSP chce 

wybudować ośrodek szkoleniowy dla strażaków o znaczeniu wodno-nurkowym, ogólnego 

ratownictwa oraz całe wyposażenie niezbędne do ww. szkoleń. Harcerze przy współpracy  

z Politechniką Łódzką mają w planach wybudować nowoczesny budynek, który będzie spełniał 

funkcje turystyczną oraz edukacyjną. Gmina Pęczniew chce podobnej inwestycji, która już istnieje 

w Ostrowie, Powiat Poddębicki to rozbudowa Centrum Zdrowia w oparciu o wykorzystanie 

naturalnych surowców leczniczych, natomiast Powiat Sieradzki chce poprawy infrastruktury 

drogowej, która zapewni sprawny i bezpieczny dojazd do Jeziorska. 

Obecnie na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych wskazać można 

bezpośrednich użytkowników korzystających z wody zmagazynowanej w zbiorniku:  

 RZGW w Poznaniu, który wykorzystuje odpływ ze zbiornika dla potrzeb elektrowni wodnej 

Jeziorsko. Do produkcji elektrycznej wykorzystuje się odpływ bieżący w ilości do 70 m3/s 

przez dwie turbiny zamontowane w elektrowni.  

 RZGW w Poznaniu (obecny użytkownik stawów rybnych), który posiada pozwolenie 

wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego (decyzja z dnia 

02.04.2009 r., znak: RO.VI-MC-62132/1-5/09) na pobór wody ze zbiornika wodnego 

Jeziorsko za pomocą istniejącego ujęcia grawitacyjnego w km 0+930 zapory bocznej Pichny 

w maksymalne ilości 1,0 m3/s (możliwość poboru tylko przy poziomie piętrzenia  

w zbiorniku > 118,10 m n.p.m.) oraz pobór wody za pomocą ujęcia brzegowego z kanału 

rzeki Pichny w km 0+030 w maksymalnej ilości 1,0 m3/s do napełniania 12 stawów rybnych 

o powierzchni lustra wody 174 ha oraz na podtrzymanie wody w stawach w okresie od 15 

lutego do 15 października.  

 Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A., który posiada pozwolenie wodnoprawne 

wydane przez Ministra Środowiska (decyzja z dnia 27.04.2001 r., znak: BOA-IIpw-

154/1491/00/LC) na przesył wody w ilości od 0,4 m3/s do max 0,8 m3/s ze zbiornika 
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Jeziorsko poprzez przepompownię Miłkowice II, kanałem krytym do węzła Wilczków, rzeką 

Teleszyną do węzła Przykona i kanałem otwartym do rzeki Kiełbaski. Zgodnie z zapisami 

tego pozwolenia wodnoprawnego pobór wody do przesyłu w pierwszej kolejności powinien 

się odbywać ze zbiornika wyrównawczego przy przepompowni Miłkowice II, a ze zbiornika 

Jeziorsko w przypadku niedoboru wody w zbiorniku wyrównawczym.  

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowy Odział  

w Koninie, który posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora RZGW  

w Poznaniu (decyzja z dnia 28.12.2001 r., znak: Z-592-2/2055/01) na przerzut wody ze 

zbiornika Jeziorsko do zmodernizowanej Strugi Spicimierskiej w maksymalnej ilości 1,72 

m3/s, za pośrednictwem budowli upustowej w zaporze czołowej zbiornika Jeziorsko. 

Wielkość przerzutów wody zmienia się w poszczególnych okresach sezonu wegetacyjnego 

przy czym maksymalny przerzut 1,72 m3/s planowany jest od 10 czerwca do 10 lipca.  

 Ponadto RZGW w Poznaniu jest zobowiązane (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

22.12.2006 r., znak: SR.II-6.6811-45/06 oraz decyzja Prezesa KZGW z dnia 05.04.2007 r., znak: 

KZGW-oa-22a/425/07/MP) m.in. na pobór na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego 

wody z rzeki Warty w km 406,6 poprzez pompownię Morzysław w ilości 5,9 m3/s w sytuacji 

deficytów wody, dla zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników korzystających ze 

szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego (głównie elektrowni Konin  

i Pątnów oraz innych odbiorców w zlewni Noteci Wschodniej), przy zachowaniu w korycie 

rzeki Warty przepływu nienaruszalnego, biologicznego 18,2 m3/s w przekroju Konin – Sławsk.  

Dodatkowo zbiornik wykorzystywany jest w gospodarce rybackiej poprzez prowadzenie 

gospodarki rybackiej na zbiorniku oraz w ośrodku zarybieniowym na kompleksie stawów  

w Pęczniewie. W załączniku do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zamieszczono Wykaz Obwodów Rybackich w 

Regionie Wodnym Warty. Obwód rybacki zbiornika wodnego Jeziorsko na rzece Warta stanowi 

obwód Nr 4. Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Jeziorsko, wody rzeki Warta na 

odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Warta na drodze wojewódzkiej Warta – Szadek 

do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu rzeki Warta  

w odległości 1500 m od osi podłużnej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko, wody 

dopływów tego zbiornika albo tego odcinka rzeki oraz stanowiące własność Publiczną wody 

starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub 
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uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo tego zbiornika, albo ich 

dopływów. Na zbiorniku Jeziorsko gospodarkę rybacką prowadzi Okręg PZW Sieradz.  

Nie jest możliwa jednoznaczna ocena wpływu Zbiornika na Przyrodę, gdyż w strefie jej 

oddziaływania są siedliska i gatunki o zróżnicowanych wymaganiach ekologicznych. Daje się 

jednak zauważyć dużą liczbę cennych przyrodniczo elementów, na które negatywny wpływ ma 

spłaszczenie naturalnych spiętrzeń wiosennych i ograniczenie długoterminowych zalewów. 

Jednocześnie niwelując letnie deficyty zbiornik korzystnie wpływa na siedliska hydrofilne 

wrażliwe na przesuszenia. 

6.  Analiza możliwości optymalizacji funkcji zbiornika i sposobu gospodarowania 
wodą na zbiorniku w celu zapewnienia realizacji jego niezbędnych funkcji przy 
najmniejszym negatywnym jego oddziaływaniu na stan lub potencjał JCWP 
znajdujących się w granicach SCWP W0503 oraz na osiągniecie celów i norm 
dla obszarów chronionych pozostających w zasięgu praktycznego 
oddziaływania zbiornika 

 Analiza dostępnych materiałów pozwoliła stwierdzić, że zbiornik oddziałuje na liczne 

obszary objęte ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w których znajdują się 

siedliska zależne od wód. 

 Analizy wykazały, że na wszystkich tych obszarach występują praktycznie jednolity 

wzorzec siedlisk chronionych, do których zalicza się: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion; 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek; 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium); 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe); 

Nieco rzadziej występowały też: 

1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary  

3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea; 

 Na obszarach chronionych położonych poniżej zbiornika Jeziorsko występują powszechnie 

także siedliska, które nie należą do typowych cenoz hydrofitowych ale ich rozwój silnie zależy od 

zjawisk fluwialnych. Należy tu uwzględnić następujące siedliska: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) ). 
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6510: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) –  

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe (Ficario-Ulmetum)  

 Na terenach chronionych położonych poniżej zbiornika Jeziorsko występują liczne gatunki 

zwierzą polegających ochronie. Szczególnie bogata jest awifauna, wśród której szczególnie liczne 

są gatunki siedlisk wodno-błotnych. 

 Siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt występujące na  terenach chronionych 

położonych poniżej zbiornika Jeziorsko wykazują różnorodne upodobania ekologiczne. 

Przeważają siedliska i gatunki preferujące wymagające naturalnych wylewów, które długotrwale 

zalegają w dolinie rzecznej. Są jednak siedliska oraz gatunki ptaków, które preferują krótsze 

zalewy. Dla wielu siedlisk i gatunków kluczowe jest maksymalne nawodnienie, bez okresowych 

wahań poziomu wody i gdyż wykazują wrażliwość na jakiekolwiek deficyty  uwilgotnienia. 

Większość gatunków preferuje naturalne brzegi z mocno rozwiniętą strefą szuwarową i 

roślinnością pływającą. Pewne gatunki jednak negatywnie reagują na zbytnie zarastanie 

akwenów i preferują strefy otwartej wody. Dla wielu gatunków ptaków istotne jest 

występowanie naturalnych rzecznych form hydromorfologicznych związanych z erozją brzegową i 

akumulacją rumowiska. 

 Obecnie Zbiornik negatywnie oddziałuje na siedliska i gatunki preferujące silne 

naturalne spiętrzenia wiosenne połączone z długoterminowymi zalewami. Obliczone wartości 

przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla aktualnej geometrii przekroju 

wykonane z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek układu zwierciadła 

wody w obszarach chronionych położonych powyżej Poznania. Są to spadki zw. wody dla SWW w 

granicach 53-66 cm dla wartości średnich rocznych (XI-X). Są to wartości wskazujące na istotny 

wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary położone w dolinie zalewowej, w szczególności  

w pobliżu koryta Warty, które powodują ograniczenie częstotliwości i czasu trwania zalewów. 

 Jednocześnie zbiornik niwelując letnie deficyty korzystnie wpływa na siedliska hydrofilne 

wrażliwe na przesuszenia. 

Zbiornik retencyjny Jeziorsko jest zbiornikiem wielozadaniowym. Sposób gospodarowania 

wodą na zbiorniku wynika z realizacji przez niego funkcji społecznych, gospodarczych  

i środowiskowych. Główne cele gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku dotyczą: 

zagwarantowania przepływu nienaruszalnego, wyrównania przepływów poniżej zbiornika, 

pokrycia deficytów wody dla potrzeb gospodarki komunalnej, rolnictwa, przemysłu 

energetycznego, i rybactwa, energetycznego wykorzystania wody, umożliwienie rozwoju 
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turystyki i rekreacji wokół zbiornika, zmniejszenie zagrożenia powodziowego oraz pokrycie 

potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Podczas gospodarowania wodą na 

wielozadaniowych zbiornikach retencyjnych tej klasy ważności i wielkości na dużych rzekach 

nizinnych ,biorąc pod uwagę szeroki zakres ich zadań należy spodziewać się, że może dochodzić 

do konfliktów w realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Prowadzenie 

gospodarki wodnej powinno wynikać zatem z określonej hierarchii celów/funkcji zbiornika.  

Przeprowadzone analizy hydrologiczne wpływu zbiornika Jeziorsko oraz założonego 

schematu gospodarowania wodą na reżim hydrologiczny rzeki Warty w kontekście realizacji 

określonych celów związanych z ochroną ekosystemów wodnych i od wód zależnych wykazało, że 

istnieje swoisty konflikt pomiędzy realizacją ustalonych formalnie celów ochrony 

zidentyfikowanych dla ekosystemów Zbiornika Jeziorsko PLB100002 oraz ekosystemów 

położonych poniżej zbiornika na obszarach w zasięgu jego oddziaływania np: Dolina Środkowej 

Warty PLB300002, Ostoja Nadwarciańska PLB300009, Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053, 

Rogalińska Dolina Warty PLH 300012 i Ostoja Wielkopolska PLH3000010. Z jednej strony dla 

zrealizowania zadań ochronnych na obszarze PLB100002 Zbiornik Jeziorsko wymagane jest 

utrzymywanie stałego poziomu wody bez wyraźnych wahań. Do zrealizowania tego celu 

konieczne jest napełnienie zbiornika w okresie roztopów wiosennych, co prowadzi do 

ograniczenia występowania poniżej zbiornika niewielkich fal wezbraniowych. Powoduje to 

zagrożenie dla siedlisk preferujących silne naturalne spiętrzenia wiosenne połączone  

z długoterminowymi zalewami oraz dla ptaków na obszarze Doliny Środkowej Warty PLB300002, 

uzależnionych od w/w siedlisk . Brak wezbrań w okresie wiosennego napełniania zbiornika 

Jeziorsko  może ograniczać możliwości zasilania w okresie wiosennym starorzeczy, zwiększając 

ich zagrożenie eutrofizacją i zarastaniem. Rozpatrując samo oddziaływanie zbiornika na formy 

ochrony przyrody zlokalizowane w zasięgu jego bezpośredniego oddziaływania należy zaznaczyć, 

że oddziaływanie to nie ma jednoznacznie negatywnego charakteru. Występujące na 

analizowanych obszarze oddziaływania zbiornika wykazują różnorakie upodobania siedliskowe. 

Jakkolwiek dominują głównie siedliska i gatunki, które preferują naturalne długotrwałe zalewy to 

są też takie, które preferują zalewy krótsze które preferują stabilne warunki wodne bez wyraźnej 

zmienności poziomów wody i wykazują dużą wrażliwość nawet na niewielkie deficyty wody. 

Zgodnie z decyzją w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie  

i retencjonowanie wód rzeki Warty w zbiorniku Jeziorsko w 2014 roku obniżono NPP o 0,5 m 

wydłużając jednocześnie czas jego utrzymywania. Zmiany te mają za zadanie zwiększyć rezerwę 
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powodziową zbiornika. Zmieniony reżim pracy zbiornika ograniczy normalną użytkową 

pojemność retencyjną, tym samym zmniejszy negatywne oddziaływanie na naturalny reżim 

hydrologiczny Warty poniżej zbiornika i bezpośredni powyżej, zarówno w zakresie 

charakterystyki przepływów wysokich jak i niskich. W okresie wezbrań wiosennych większa niż 

dotychczas część przepływu będzie przeprowadzana przez zbiornik bez retencjonowania (szybsze 

osiągnięcie obniżonego NPP) co zmniejszy pożądane z punktu środowiskowego, ścięcie 

przepływów wysokich i wezbraniowych i poprawi zmienność ich występowania. Z drugiej strony, 

z uwagi na zmniejszenie retencjonowanych zasobów, zmniejszy się możliwość zasilania 

przepływu poniżej zbiornika w okresach niżówkowych, co zbliży ich charakterystykę do naturalnej 

(występującej przed wybudowaniem zbiornika). Skutki tego działania są pozytywne. 

Występujące konflikty wynikające z przyjętego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi 

wyraźnie wskazują, że należy wskazać priorytety w zakresie realizacji określonych celów/funkcji. 

Pozwoli to narzucić określony sposób gospodarowania wodą na zbiorniku. Wyraźne 

zdefiniowanie priorytetów w zakresie realizacji celów środowiskowych powyżej i poniżej 

zapory zbiornika z jednej strony  i celów społecznych i gospodarczych z drugiej strony, pozwoli 

na identyfikacje optymalnych parametrów, które pozwolą wskazać właściwy sposób 

gospodarowania wodą na zbiorniku, ograniczający jego negatywne środowiskowe 

oddziaływanie przy realizacji  pozostałych funkcji.  Na obecnym etapie nie można w sposób 

jednoznaczny wskazać charakterystycznych parametrów hydrologicznych ograniczających 

możliwość lub narzucających sposób gospodarowania wodami poza tymi istniejącymi: 

dotyczącymi przepływu nienaruszalnego i innych, wynikających z realizacji innych celów,  

określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.  

Jednoznaczne określenie priorytetów realizacji celów pozwoli na optymalne sterowanie 

pracą zbiornika. Funkcjonowanie systemu wspomagającego zarządzanie pracą zbiornika w trybie 

rzeczywistym powinno bazować na zintegrowanym systemie monitoringu i prognoz 

hydrometeorologicznych. Umożliwiłoby to, podejmowanie trafnych decyzji w zakresie 

gospodarowania wodą na zbiorniku w celu optymalnej realizacji przez zbiornik nadrzędnych 

funkcji publicznych, gospodarczych i środowiskowych. Tylko w tak działającym systemie możliwe 

jest takie optymalizowanie pracy zbiornika, aby powodować możliwie maksymalne odtworzenie 

naturalnego reżimu hydrologicznego Warty w okresach najbardziej pożądanych przez siedliska 

znajdujące się w zasięgu jego oddziaływania (np. kontrolowane zalewy na odcinku poniżej, które 

są istotne dla funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych), bez negatywnego 
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oddziaływania na ekosystemy samego Zbiornika Jeziorsko przy niezbędnej realizacji  pozostałych 

funkcji, wynikających z zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej i możliwości korzystania z wód 

do celów rekreacji i gospodarczych. Gospodarowanie wodą na zbiornikach tego typu musi 

stanowić swoisty kompromis, nie da się, bowiem spełnić w 100% wymagań wszystkich 

użytkowników i konsumentów wód. Jak przedstawiono na powyższych przykładach nawet  

w obrębie jednego obszaru np. realizacji funkcji środowiskowych może dochodzić do 

wewnętrznej sprzeczności związanych z realizacją podstawowych celów i norm ochrony dla 

ekosystemów od wód zależnych na poszczególnych obszarach a nawet wewnątrz nich. Problemy 

takim nie poświęca się jednak należytej uwagi. W istniejących warunkach administrowanie 

zbiornikiem zmusza do prowadzenia polityki kompromisu, polegającej na ciągłym i doraźnym 

poszukiwaniu rozwiązań problemów zagrożenia powodzią i suszą przy jednoczesnym zachowaniu 

dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych.  

Sposób gospodarowania wodą na zbiorniku jest określony w obowiązującym pozwoleniu 

wodnoprawnym na piętrzenie, retencjonowanie i energetyczne wykorzystanie wód rz. Warty. 

Dokument ten determinuje pracę zbiornika w określonych warunkach hydrologicznych. Stąd też 

wszelkie działania mające na celu optymalizację pracy zbiornika muszą uwzględniać zapisy tego 

dokumentu. Jednocześnie zbiornik jest elementem sieci rzecznej, wpływającym na jej reżim 

hydrologiczny. Zmiana reżimu przepływu, która została w niniejszym opracowaniu 

zaprezentowana, może mieć pozytywny lub negatywny wpływ w tym samym punkcie rzeki. 

Przykładem jest tutaj sytuacja, w której na jednym brzegu występują tereny rolnicze, w tym 

grunty orne a na drugim obszary chronione z siedliskami wymagającymi częstych okresów 

zalewu. Trudno w takiej sytuacji określić funkcję celu gospodarowania wodą na zbiorniku, bez 

wskazania (często arbitralnie) priorytetów. Jeśli priorytetem jest zapewnienie komfortu 

hydrologicznego obszarom chronionym wymagającym częstego zalewania, należy gospodarkę na 

zbiorniku ukierunkować na maksymalizację liczby dni ze stanami powyżej wody brzegowej. Może 

to z kolei kłócić się z  wymogami realizacji innej funkcji środowiskowej biornika, która zakłada 

utrzymanie stałego piętrzenia w określonym przedziale czasowym. Omówione tu przykłady 

wskazują na złożoność problematyki optymalizacji pracy zbiorników retencyjnych już na poziome 

zdefiniowania funkcji celu. Wyjątek stanowią okresy ekstremalne, które wymuszają na zarządcy 

zbiornika przeprowadzenie procesu gospodarowania wodą zgodnie z jednoznacznie określonymi 

priorytetami. Zdarzeniami ekstremalnymi będzie przejście fali powodziowej lub długotrwały 

przepływ niżówkowy, mniejszy od minimalnego dopuszczalnego zrzutu ze zbiornika. Funkcjami 
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celu w tych sytuacjach są: 

 maksymalna redukcja przepływu, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczeń 

eksploatacyjnych (np. maksymalnego dobowego przyrostu stanów) zapewniająca 

bezpieczeństwo zbiornika lub koryta poniżej zapory w okresie przejścia fali powodziowej, 

 maksymalizacja przepływu oraz okresu czasu jego trwania w okresie alimentacji cieku. 

W obydwu sytuacjach nie istnieje konflikt celów na odcinku poniżej zbiornika. Każde 

zdarzenie ekstremalne wpływa negatywnie zarówno na obszary chronione jak i użytkowane 

gospodarcze.  

Przeprowadzone analizy wykazują, że wskazanie rozwiązań, które mogą zostać 

wprowadzone w warunkach korzystania z wód zlewni określających szczegółowe wymagania  

w zakresie stanu wód wynikających z ustalonych celów środowiskowych i priorytetów  

w zaspokajaniu potrzeb wodnych lub ograniczeń w korzystaniu z wód wymaga jasnego określenia 

nadrzędnych funkcji zbiornika, wyartykułowania realizowanych przez zbiornik uzgodnionych 

celów i ich zakresu. Ograniczanie negatywnego oddziaływania zbiornika na stan zasobów 

wodnych i obszary chronione w pierwszej kolejności powinny być ukierunkowane na zmiany 

charakterystyki pracy zbiornika, zmierzające do możliwego, w kontekście pozostałych funkcji 

zbiornika, odtwarzania naturalnego reżimu hydrologicznego lub przynajmniej, w przypadku braku 

lub wyczerpania takich możliwości, stymulowania w najbardziej pożądanych okresach 

wiosennych kontrolowanych fal wezbraniowych, które umożliwiałyby pełniejszą realizację celów 

na obszarach chronionych. Działania te powinny być ściśle kontrolowane w zakresie monitoringu 

hydrologicznego i biologicznego. 
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1. Wstęp 

 Wykonanie opracowanie pt. „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – 

materiały wyjściowe do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko” 

wykonane zostało na zlecenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 Celem przedmiotowego opracowania jest przygotowanie merytorycznych podstaw do 

formułowania przez Dyrektora RZGW w Poznaniu warunków korzystania z wód zlewni SCWP 

W0503 „Zbiornik Jeziorsko”, zawierających indywidualne zasady gospodarowania wodami tej 

zlewni, w kontekście osiągnięcia celów środowiskowych wód oraz ekosystemów zależnych od 

wód znajdujących się w jej granicach lub pozostających w strefie jej oddziaływania. Warunki te 

stanowią kontynuację Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry w zlewni 

zbiornika Jeziorsko, która to zlewnia została m.in. wskazana w tym dokumencie jako ta, dla 

której wdrożenie zasad ochrony wynikających z tego dokumentu nie eliminują zagrożenia 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Merytoryczny zakres prac obejmował charakterystykę jednolitych części wód 

powierzchniowych wchodzących w skład scalonej części wód SCWP W0503 pn. Zbiornik Jeziorsko. 

W opracowaniu oceniono zakres i wielkość oddziaływania zbiornika Jeziorsko na naturalny reżim 

hydrologiczny rzeki Warty oraz zakres praktycznego oddziaływania wpływu pracy zbiornika na 

parametry hydrologiczne rzeki Warty. Zidentyfikowano potrzeby hydrologiczne formalnie 

ustanowionych, na podstawie ustawy o ochronie przyrody, obszarów chronionych w zlewni SCWP 

Zbiorniki Jeziorsko oraz w zlewniach JCWP rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko, w zasięgu 

zidentyfikowanego praktycznego oddziaływania zbiornika. W opracowaniu zawarto również 

charakterystykę obecnych i potwierdzonych perspektywistycznych funkcji zbiornika oraz 

przeanalizowano możliwości optymalizacji sposobu gospodarowania wodą na zbiorniku w celu 

zapewnienia realizacji jego niezbędnych funkcji przy najmniejszym negatywnym jego 

oddziaływaniu na stan lub potencjał JCWP znajdujących się w granicach SCWP W0503 oraz na 

osiągnięcie celów i norm dla obszarów chronionych pozostających w zasięgu praktycznego 

oddziaływania zbiornika. W trakcie realizacji przedmiotowego opracowania, zmianie uległo 

pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Warty w zbiorniku 

Jeziorsko. W związku z tym w analizie pracy zbiornika uwzględniono zarówno poprzednią (NPP = 

120,50 m n.p.m.) jak i nową rzędną normalnego poziomu piętrzenia NPP = 120,00 m n.p.m.,  

a także nowy harmonogram pracy zbiornika. 

W ramach przygotowywanego opracowania wykorzystano (dostarczone m.in. przez 

RZGW Poznań) następujące materiały formalno – prawne: 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 86, poz. 579).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji 

gospodarowania wodą (Dz. U. Nr 150, poz. 1087).  

 Zbiornik wodny „Jeziorsko” na rzece Warcie. Instrukcja gospodarowania wodą. BSiPBW 

Hydroprojekt Poznań 2008 r. 

 Zbiornik wodny „Jeziorsko” operat wodnoprawny BSiPBW Hydroprojekt Poznań 2008 r. 

 Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie, retencjonowanie i energetyczne wykorzystanie 

wód rzeki Warty – decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29 października  

2008 r., znak: RO.VI-MC-62132/3-10/08.  

 Pozwolenie wodnoprawne dla Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA na przesył 

wody ze zbiornika Jeziorsko przez pompownię Miłkowice, kanałem krytym do węzła 

Wilczków, rzeką Teleszyną do węzła Przykona i kanałem otwartym do rzeki Kiełbaski oraz 

piętrzenie wód rzeki Teleszyny w zbiorniku Żeronice – decyzja Ministra Środowiska z dnia 

27 kwietnia 2001 r., znak: BOA-lIpw-154/1491/00/LC. 

 Pozwolenie wodnoprawne w sprawie utrzymania w/w pozwolenia – decyzja Ministra 

Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r., znak: BOAIIpw-134/1244/01/LC.  

 Umowa nr 67/RZGW/PAK/2007 z dnia 31.03.2007 r. na odwodnienie polderu Teleszyna.  

 Pozwolenie wodnoprawne dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Poznaniu na ujęcie wody ze zbiornika wodnego Jeziorsko oraz jej przerzut do 

zmodernizowanej Strugi Spicimierskiej, przesył wody ze Strugi Spicimierskiej do rzeki Kaczki 

oraz z rzeki Kaczki do rzeki Trzemeszki – decyzja Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia  

28 grudnia 2001 r., znak: Z-592-2/2055/01.  

 Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze zbiornika Jeziorsko oraz piętrzenie wód w 

stawach rybnych w Pęczniewie – decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia  

02 kwietnia 2009 r., znak: RO.VI-MC-62132/1-5/09.  

 Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę przepompowni Pęczniew, mieszczącej się przy 

zaporze bocznej rzeki Pichny, stanowiącej element zbiornika retencyjnego Jeziorsko 

usytuowanego na rzece Warcie w km 484+300 (zapora czołowa) – decyzja Wojewody 

Łódzkiego z dnia 06 lipca 2005 r., znak: SR.IVA6811-3/Jz/97/05.  

 Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody na Kanale Ślesińskim dla utrzymania drogi 
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wodnej II klasy miedzy rzeką Wartą a jeziorem Gopło, pobór wody z rzeki Warty w km 

406,6 poprzez pompownię Morzysław i dalej Kanał Ślesiński do Pątnowa, a stamtąd 

przerzut poprzez pompownię Pątnów do stanowiska szczytowego Kanału Ślesińskiego oraz 

zrzut wody jazem w Gawronach do rzeki Noteć Wschodnia – decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2006 r., znak: SR.II-6.681-45/06 oraz decyzja Prezesa 

KZGW z dnia 05 kwietnia 2007 r., znak: KZGW-oa-22a/425/07/MP.  

 Zbiornik wodny Jeziorsko na rzece Warcie. Ocena oddziaływania na środowisko. BSiPBW 

Hydroprojekt Poznań 2000 r.  

 Badania zmian pojemności. Zbiornik Jeziorsko. IMGW Warszawa 2008 r. 

 Studium funkcjonalności zbiornika retencyjnego Jeziorsko, BSiPBW Hydroprojekt Poznań 2013 r. 

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu retencji powodziowej na 

zbiorniku wodnym Jeziorsko poprzez obniżenie normalnego poziomu piętrzenia o 0,5 m do 

rzędnej NPP = 120,00 m n.p.m. na następujące obszary Natura 2000: Zbiornik Jeziorsko 

PLB100002, Dolina Środkowej Warty PLB300002, Ostoja Nadwarciańska PLH30009, Lasy 

Żerkowsko - Czeszewskie PLH300053, Rogalińska Dolina Warty PLH3000, Ekolesner Łask 2013 r. 

 Decyzja w sprawie zmiany pozwolenia wodno prawnego na piętrzenie i retencjonowanie 

wód rzeki Warty w zbiorniku Jeziorsko – decyzja marszałka województwa łódzkiego z dnia 

29 sierpnia 2014 r., znak RŚ VI.7322.3.2.2011.MC. 
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2. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych wchodzących  
w skład scalonej części wód SCWP W0503 pn. Zbiornik Jeziorsko 

2.1. Przedstawienie oceny parametrów stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego 

W skład scalonej części wód powierzchniowych (SCWP) W0503 wchodzą dwie jednolite 

części wód powierzchniowych (JCWP): 

1. Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko 

2. Dopływ z Emilianowa 

 Szczegółowe informacje o przedmiotowych JCWP dotyczące ich identyfikacji, położenia, 

stanu zawiera tabela 1. Informacje zostały pozyskane z Plan Gospodarowania Wodami (PGW) 

na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451). 

Tabela 1. Szczegółowe informacje o Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwach Warta ze 
Zbiornikiem Jeziorsko oraz Dopływ z Emilianowa (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451) 

Nazwa JCWP Warta zeZbiornikiemJeziorsko Dopływ z Emilianowa 

Europejski kod JCWP PLRW60000183179 PLRW600016183176 

Scalona część wód 
powierzchniowych 
(SCWP) 

W0503 W0503 

Region wodny region wodny Warty region wodny Warty 

Obszar 
dorzecza 

Kod 6000 6000 

Nazwa Obszar dorzecza Odry Obszar dorzecza Odry 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
(RZGW) 

RZGW w Poznaniu RZGW w Poznaniu 

Status Silnie zmieniona część wód Naturalna część wód 

Ocena stanu umiarkowany umiarkowany 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

zagrożona niezagrożona 

Derogacje 4(4) - 1 / 4(4) - 2 - 

Uzasadnienie derogacji 

Zmiany hydromorfologiczne związane z 
ochroną przeciwpowodziową i 
zaopatrzenia w wodę; przerwana ciągłość 
biologiczna cieku - długi czas procesu 
inwestycyjnego pozyskania środków 
(NATURA 2000) - derogacja do 2027r. 

 

 

Scalona Część Wód Powierzchniowych W0503 posiada powierzchnię 123,88km2.  

W strukturze użytkowania SCWP dominują grunty orne, które stanowią ponad 63%. Niecałe 
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30% przedmiotowej SCWP zajmuje Zbiornik Jeziorsko. Szczegółowe informacje o użytkowaniu 

SCWP W0503 przedstawiono na rycinie 1. 

 

Ryc. 1. Lokalizacja oraz struktura użytkowania SCWP W0503 
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Stan/potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny 

Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko oraz 

Dopływu z Emilianowa, których dotyczy niniejsze opracowanie, została przeprowadzona na 

podstawie danych pochodzących w Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Ocenę 

oparto o wskaźniki biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne. Zgodnie z metodyką 

oceny JCWP, określono stan/potencjał przedmiotowych JCWP oraz stan ogólny. Ocena stanu 

przedmiotowych JCWP została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz.U.11.257.1545). 

JCWP Dopływ z Emilianowa została sklasyfikowana w zakresie oceny stanu ekologicznego, 

chemicznego oraz ogólnego i klasyfikację wykonano przy zastosowaniu procedury przenoszenia 

wyników ocen stanu wód. Kompleksowa ocena znajduje się w opracowaniu pn. „Weryfikacja  

i zestawienie wyników ocen WIOŚ stanu jednolitych części wód rzek i sztucznych zbiorników 

zaporowych monitorowanych w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 oraz 

wyników opracowanej w Ośrodku Monitoringu Jakości Wód Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego procedury przeniesienia ocen  

z monitorowanych JCW na podobne niemonitorowane JCW rzek”. Klasyfikację opracowano na 

podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska przekazanych z Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska do Ośrodka Monitoringu Jakości Wód Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w 2013 roku. Ocena wykonana 

została pod kierunkiem prof. nzw. dr inż. Wojciech Szczepańskiego i jest oficjalnym wynikiem 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 

W nawiązaniu do ww. dokumentu, JCWP Dopływ z Emilianowa posiada stan zły. Szczegółowe 

informacje o pełnej klasyfikacji zawiera tabela 2. 

JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko została sklasyfikowana w zakresie oceny 

potencjału ekologicznego, chemicznego oraz ogólnego i została wykonana w ramach PMŚ przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi w 2011roku. 

Wykonane badania przedmiotowej JCWP wykazały jej stan dobry. Szczegółowe 

informacje o pełnej klasyfikacji zawiera tabela 2. 
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Tabela 2. Klasyfikacja stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych o nazwach Warta ze 
Zbiornikiem Jeziorsko oraz Dopływ z Emilianowa 

Nazwa klasyfikowanej JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko Dopływ z Emilianowa 

Kod JCWP PLRW60000183179 PLRW600016183176 

Typ abiotyczny 0 (silnie zmieniona część wód) 
16 (potok nizinny lessowy lub 

gliniasty) 

JCWP naturalna Nie Tak 

Elementy biologiczne 
Potencjał dobry 

Stan Bardzo dobry 

Elementy fizykochemiczne; 
specyficzne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne 

Potencjał dobry 

Stan Dobry 

Elementy hydromorfologiczne 
Potencjał dobry 

Stan Bardzo dobry 

Stan/potencjał ekologiczny 
Potencjał dobry i powyżej 

dobrego Stan dobry 

Stan chemiczny Dobry Poniżej stanu dobrego 

Stan/Potencjał JCWP Dobry Zły 

 

2.2. Identyfikacja presji, odpowiedzialnych za obecny ich stan lub potencjał, 
stwarzających zagrożenie osiągnięcia celów 

JCWP Dopływ z Emilianowa 

Zlewnia JCWP Dopływ z Emilianowa w 98% użytkowana jest rolniczo. Ponadto 1%  

(0,4 km2) przedmiotowej zlewni JCWP stanowią tereny zurbanizowane oraz 1% lasy liściaste.  

Duży udział gruntów ornych w zlewni wpływa w decydujący sposób na stan przedmiotowej 

JCWP. Na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo dochodzi do zanieczyszczania wód 

powierzchniowych substancjami biogennymi pochodzącymi z przestrzennych (spływy 

powierzchniowe) oraz punktowych źródeł zanieczyszczeń (pryzmy z obornikiem zalkalizowane 

w bliskiej odległości od cieku lub/i na terenach zalewowych, nieuporządkowana gospodarka 

ściekowa w obszarze gospodarstw w tym nieszczelność zbiorników bezodpływowych).  

W konsekwencji dochodzi do wzmożonego procesu eutrofizacji wód powierzchniowych. 

Na obszarze przedmiotowej JCWP nie znajduje się oczyszczalnia ścieków, duże zakłady 

przemysłowe oraz składowiska odpadów mogące znacznie negatywnie oddziaływać na jakość 

wód powierzchniowych w  przedmiotowej JCWP.  

 

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 
15 

JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko 

Prawie 47% zlewni bezpośredniej przedmiotowej JCWP to zbiornik Jeziorsko oraz tereny 

podmokłe w górnej części zbiornika.  Ponadto ok 48% stanowią tereny użytkowane rolniczo,  

3% to tereny zurbanizowane, a 2% to lasy. Tereny użytkowane rolniczo oraz obszary 

zurbanizowane łącznie stanowią ponad 50% zlewni i jest to czynnik istotnie negatywnie 

wpływający na jakość wody w przedmiotowej JCWP. Duży udział rolnictwa w zlewni, ma 

znaczny wpływ na stan przedmiotowej JCWP. Na obszarach gleb intensywnie użytkowanych 

rolniczo dochodzi do zanieczyszczania wód powierzchniowych substancjami biogennymi 

pochodzącymi ze spływów powierzchniowych (przestrzenne źródła zanieczyszczeń). Ponadto na 

terenach użytkowanych rolniczo występują punktowe źródła zanieczyszczeń, do których 

możemy zaliczyć m. in.: pryzmy z obornikiem zalkalizowane w bliskiej odległości od cieku lub/i 

na terenach zalewowych, nieuporządkowana gospodarka ściekowa w obszarze gospodarstw  

w tym nieszczelność zbiorników bezodpływowych. W konsekwencji dochodzi do wzmożonego 

procesu eutrofizacji wód powierzchniowych.  

W zlewni bezpośredniej przedmiotowej JCWP znajduje się oczyszczalnia ścieków, 

zlokalizowana w m. Jeziorsko, którą można zaliczyć do punktowych źródeł zanieczyszczeń.  

Ponadto ważnym czynnikiem wpływającym na stan JCWP Warta ze Zbiornikiem 

Jeziorsko jest jakość wody dopływająca do niej ze zlewni innych JCWP znajdujących się  

w bezpośrednim sąsiedztwie z przedmiotową JCWP. Jak wykazały badania prowadzone  

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska JCWP Warta od Żegliny PLRW600019183159 

do wpływu do Zbiornika Jeziorsko (odcinek Warty położony bezpośrednio powyżej zbiornika) 

posiada stan ogólny zły. Ponad to Dopływ z Cielc PLRW600016183174 (ogólny stan zły), Pichna 

PLRW6000201831789 od Urszulinki do ujścia (ogólny stan zły) oraz Niniwka 

PLRW6000171831729 (ogólny stan dobry). Powodem złego stanu JCWP wymienionych powyżej 

jest negatywne oddziaływanie antropogeniczne ze strony rolnictwa, gospodarki komunalnej czy 

przemysłu. Szczególnie Warta, wpływając do zbiornika Jeziorsko niesie ze sobą duże ilości 

substancji zanieczyszczających (w tym biogennych) wpływających negatywnie na jakość wody  

w zbiorniku. Zarazem, jak potwierdziły badania, obecnie nie jest to aż taka duża ilość 

zanieczyszczeń, która znacznie degradowałaby zbiornik od strony jakości wody. 
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2.3. Wskazanie działań umożliwiających osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału 
w perspektywie wskazanej w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(JCWP PLRW600016183176 – do 2015 r., JCWP PLRW6000183179 – do 2027 r.),  
z osobnym przedstawieniem tych, których wprowadzenie w warunkach korzystania  
z wód zlewni jest możliwe w kontekście upoważnienia ustawowego wynikającego  
z art. 115 ustawy Prawo wodne oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" 

JCWP Dopływ z Emilianowa 

JCWP pod nazwą Dopływ z Emilianowa (PLRW600016183176) jest ciekiem, którego 

wody płyną głównie przez tereny narażone na dopływ zanieczyszczeń ze źródeł 

powierzchniowych oraz punktowych pochodzących z działalności rolniczej. Ocena stanu wód 

powierzchniowych wykonana w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykazała stan 

zły. Na podstawie takiej oceny można wnioskować, że ryzyko negatywnego wpływu ze strony 

przedmiotowej JCWP na jakość wody w Zbiorniku Jeziorsko jest wysokie. Ze względu na 

stwierdzone zagrożenie i rolę zbiornika Jeziorsko w regionie, postanowiono w Planie 

Monitoringu Wód Powierzchniowych w 2017r. poddać rocznemu monitoringowi jakość wody  

w przedmiotowej JCWP. Planuje się prowadzić badania z wykorzystaniem wskaźników 

biologicznych, hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych i chemicznych.  

Przeprowadzona ocena stanu JCWP Dopływ z Emilianowa wykazała w 2012 roku stan 

zły. Należy przedsięwziąć działania ograniczające negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń 

przestrzennych oraz punktowych w szczególności spowodowanych działalnością rolniczą. 

Warunkiem niezbędnym podjęcia działań ochronnych konieczne są różnorodne, zakrojone na 

szeroką skalę i systematyczne działania realizowane na obszarze zlewni przedmiotowej JCWP. 

Zarazem należy zaznaczyć, że poprawa jakości wody w JCWP Dopływ z Emilianowa, korzystnie 

wpłynie również na jakość wody w Zbiorniku Jeziorsko. Do działań których wykonanie wpłynie 

korzystnie na stan przedmiotowej JCWP możemy zaliczyć: 

 Kontrola gospodarstw rolnych w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi.  

W szczególności gospodarstwach posiadających wysoka obsadę inwentarza żywego, do 

których możemy zaliczyć m. in. fermy stosujące technologie wielkoprzemysłowe; 

 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze zlewni JCWP;  

 Kontrola wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe. Przeprowadzenie 

kontroli szczelności szamb oraz prowadzenie systematycznego nadzoru nad 

prawidłowością ich opróżniania; 
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 Kontrola przydomowych istniejących oczyszczalni ścieków na terenie zlewni, zwłaszcza 

zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie wód (rowów, rzeki); 

 Stymulacja zjawisk fluwialnych; 

 Zastosowanie biofiltrów z makrofitów na Dopływie z Emilianowa oraz na ciekach 

(rowach) dopływających do niego; 

 Tworzenie pasów buforowych wzdłuż cieku – nasadzenia drzew i krzewów; 

 Zmiana użytkowania terenów – poprawa mozaikowatości  obszaru zlewni. Zamiana 

gruntów ornych na łąki czy pastwiska. Takie przekwalifikowanie szczególnie byłoby 

korzystne na obszarze bezpośrednio przyległym do rzeki. 

 Akcja edukacyjno-informacyjna dla ludności zamieszkującej obszar zlewni, która 

dotyczyłaby: 

o Przedstawieniu informacji o czynnikach degradujących jakości wody, 

o Bezpośrednie informowanie podmiotów najsilniej negatywnie wpływających na 

jakości wód powierzchniowych. Przedstawienie konkretnych rozwiązań 

umożliwiających redukcję zanieczyszczeń wody, 

o  Spotkania ze społecznością lokalną w poszczególnych gminach w obszarze zlewni 

w celu informacyjnym o zagrożeniach związanych z jakością wód 

powierzchniowych. 

JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko 

JCWP pod Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko (PLRW60000183179) wykazuje obecnie stan 

dobry. Istnieje jednak wysokie ryzyko wzmożenia eutrofizacji, która powodowana jest 

wzrostem poziomu substancji biogennych w wodzie, których źródłem głównie jest zlewnia 

bezpośrednia zbiornika oraz dopływająca woda z górnego odcinka Warty. W obecnej chwili, 

mimo tego, że w zbiorniku wodnym Jeziorsko woda wykazuje dobry stan, należy poczynić kroki 

w celu zminimalizowania dopływu substancji biogennych do zbiornika, co pozwoli utrzymać 

dobry stan w przyszłości. Działanie nie powinny być ograniczone do zlewni bezpośredniej, ale 

także do JCWP położonych bezpośrednio przy przedmiotowej JCWP.  

Do działań minimalizujących negatywny wpływ czynników degradujących jakość wody  

w JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko możemy zaliczyć: 

 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze zlewni bezpośredniej 

przedmiotowej JCWP oraz na obszarze położonym powyżej zbiornika; 
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 Kontrola oczyszczalni ścieków, pod względem ich efektywności oczyszczania ścieków, 

znajdujących się na obszarze zlewni przedmiotowej JCWP, z której woda 

odprowadzana jest za pomocą cieków do Zbiornika Jeziorsko. Ponadto kontrola 

pozostałych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych powyżej przedmiotowej JCWP; 

 Kontrola wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe na obszarach nie 

posiadających sieci kanalizacyjnej; 

 Przeprowadzenie kontroli szczelności szamb oraz prowadzenie systematycznego 

nadzoru nad prawidłowością ich opróżniania; 

 Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie zlewni, zwłaszcza zlokalizowane 

w bliskim sąsiedztwie wód (rowów, rzeki); 

 Kontrola gospodarstw rolnych w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi.  

W szczególności gospodarstwach posiadających wysoka obsadę inwentarza żywego do 

których możemy zaliczyć m. in. fermy stosujące technologie wielkoprzemysłowe; 

 Oczyszczanie i konserwacja cieków dopływających do przedmiotowej JCWP; 

 Zastosowanie biofiltrów z makrofitów na ciekach (rowach), na których stwierdzi się 

wysokie stężenia substancji biogennych w wodzie; 

 Utrzymanie stref buforowych z trwałymi użytkami zielonymi w bezpośrednim 

sąsiedztwie cieków i na brzegach Zbiornika Jeziorsko;  

 Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż cieków; 

 Zmiana użytkowania terenów – poprawa mozaikowatości  obszaru zlewni bezpośredniej 

Zbiornika. Zamiana gruntów ornych na łąki czy pastwiska.  

 Akcja edukacyjno-informacyjna dla ludności zamieszkującej obszar zlewni, która 

dotyczyłaby: 

o Przedstawienia szczegółowych działań na rzecz czystości wód w rolnictwie, 

o Przedstawieniu informacji o czynnikach degradujących jakości wody, 

o Bezpośrednie informowanie podmiotów najsilniej negatywnie wpływających na 

jakości wód powierzchniowych. Przedstawienie konkretnych rozwiązań 

umożliwiających redukcję zanieczyszczeń wody, 

o  Spotkania ze społecznością lokalną w poszczególnych gminach w obszarze zlewni 

w celu informacyjnym o zagrożeniach związanych z jakością wód 

powierzchniowych. 
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2.4. Ocena zagrożenia osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału w perspektywie czasowej 

przewidzianej w Planie GWnOD Odry, po wprowadzeniu określonych działań 

ograniczających presje odpowiedzialne za zagrożenie osiągnięcia celów 

środowiskowych 

JCWP Dopływ z Emilianowa 

Kompleksowe wprowadzenie działań dotyczących polepszenia stanu przedmiotowej 

JCWP spowoduje osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie 

Wodnej. Wybiórcze działania nie dadzą oczekiwanego efektu, jakim jest dobry stan wód. 

Najważniejszym czynnikiem degradującym jakość wody w przedmiotowej JCWP jest 

użytkowanie terenu. Jeśli zostaną poczynione działania związane z ograniczeniem dopływu 

ilości substancji biogennych w wodzie do JCWP, to jest szansa, że cele środowiskowe zostaną 

osiągnięte. Zarazem należy pamiętać, żeby działania były wprowadzane konsekwentnie na 

obszarze całej zlewni JCWP.  

Wprowadzenie działań które poprawiłyby stan przedmiotowej JCWP będzie trwał kilka, 

 a może nawet kilkanaście lat. W związku z czym, dla przedmiotowej JCWP należy zastosować 

derogacje związane z osiągnięciem celów środowiskowych w Planie Gospodarowania Wodami 

do 2027 roku. W czasie obowiązywania derogacji, należy podjąć stosowne działania – 

wymienione w niniejszym opracowaniu, aby po upływie okresu ich obowiązywania, cele 

środowiskowe zostały osiągnięte. 

JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko 

Obecnie ogólny stan JCWP Warta ze zbiornikiem Jeziorsko na której płożony jest, 

Zbiornik Jeziorsko jest dobry i spełnia wymagania określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Przy stabilnych warunkach klimatycznych oraz hydrologicznych stan wody w zbiorniku nie 

pogorszy się.  Zarazem należy pamiętać, że zbiornik poddany jest silnym presjom do których 

możemy zaliczyć, zły stan wód dopływających do niego oraz niekorzystne użytkowanie zlewni 

bezpośredniej zbiornika. W związku z czym dobry stan Zbiornika należy traktować jako wysoce 

zagrożony. Ponadto istotnym czynnikiem decydującym o jakości wody w Zbiorniku Jeziorsko, 

jest bardzo duża zlewnia całkowita Warty do Zbiornika Jeziorsko w której położone są liczne 

punktowe i przestrzenne źródła zanieczyszczeń. W niekorzystnych warunkach meteorologiczno-

hydrologicznych, skumulowane oddziaływania spowodować mogą obniżenie stanu JCWP Warta 

ze Zbiornikiem Jeziorsko. Szczególnie wysokie jest ryzyko wzmożenia eutrofizacji, które może 
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być spowodowane wzrostem spływu powierzchniowego substancji biogennych i dopływem 

niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych. 

Monitoring JCWP 

Po wprowadzeniu w życie działań, których wykonanie wpłynie korzystnie na stan 

przedmiotowych JCWP, koniecznym będzie prowadzenie monitoringu obejmującego zarówno 

stan hydrochemiczny, biologiczny oraz hydromorfologiczny. Zakłada się, że monitoring będzie 

prowadzony nadal w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), jak obecnie. 

Monitoring dostarczy bieżących informacji o skutkach ekologicznych wprowadzanych działań, 

zarazem umożliwi reagowanie w razie niekorzystnych zmian jakości wody zachodzących  

w JCWP. Zaleca się kompleksowy monitoring diagnostyczny JCWP, zgodnie z obowiązującymi 

metodami. Obecnie zaplanowano w Planie Monitoringu Wód Powierzchniowych w 2017 roku 

poddać rocznemu monitoringowi jakość wody w JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko oraz 

Dopływ z Emilianowa. Planuje się prowadzić badania z wykorzystaniem wskaźników 

biologicznych, hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych i chemicznych. W ramach PMŚ nie 

zawsze badane są wszystkie wskaźniki wykorzystywane do oceny JCWP, dlatego należy poczynić 

ustalenia z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, aby plan monitoringu 

uwzględniał jak najwięcej parametrów. Ponadto należy zadbać, aby monitoring dotyczył JCWP 

bezpośrednio dopływających do JCWP Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko, do których możemy 

zaliczyć: Warta od Żegliny do wpływu do Zbiornika Jeziorsko, Dopływ z Cielc, Pichna od 

Urszulinki do ujścia oraz Niniwka. 
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3.  Ocena zakresu i wielkości oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

3.1. Analiza wpływu zbiornika Jeziorska i ustalonych na nim zasad gospodarowania 

wodami na „naturalny” reżim hydrologiczny rzeki Warty 

3.1.1.Wstęp 

Pod pojęciem reżimu hydrologicznego rzeki rozumie się prawidła zmienności stanów 

wody, przepływów, prędkości przepływu, temperatury wody, występowania zjawisk lodowych, 

transportu rumowiska, składu chemicznego i inne (Dynowska 1971). Zamiennie w odniesieniu 

do reżimu hydrologicznego rzeki stosowane są pojęcia, ustrój rzeki, ustrój hydrologiczny lub 

reżim odpływu rzeki. Reżim hydrologiczny rzeki w literaturze przedmiotu analizowany jest 

najczęściej w odniesieniu do stanów i przepływów wody w ujęciu miesięcznym, rocznym lub 

sezonowym.  

Reżim rzeczny wiąże się z przebiegiem przepływów i stanów wody w ciągu roku tj. z liczbą 

wezbrań i niżówek oraz podziałem objętości odpływu w poszczególnych miesiącach lub porach 

roku. Badania reżimu hydrologicznego rzek prowadzone są najczęściej w odniesieniu do 

najbardziej charakterystycznych faz cyklu rocznego tj. do wartości ekstremalnych lub analizy 

zmienności zjawisk w cyklu całorocznym stosując podział na okresy miesięczne. Wg Rotnickiej 

(1988) analiza reżimu hydrologicznego wymaga wydzielenia bardziej szczegółowych faz cyklu 

hydrologicznego zwanych okresami hydrologicznymi. Wymaga to jednak dysponowania danymi 

o przepływach codziennych.  

Reżim hydrologiczny rzeki odzwierciedla wpływ całego środowiska geograficznego na obieg 

wody w zlewni (Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski 2006). Do najważniejszych czynników 

wpływających na proces odpływu rzek należą warunki klimatyczne i cechy środowiska fizyczno-

geograficznego zlewni. Wśród czynników klimatycznych największe znaczenie ma wielkość 

opadów atmosferycznych i parowania. Wielkość odpływu, zależy również od litologii i budowy 

geologicznej terenu, cech morfometrycznych, orograficznych, pokrycia oraz użytkowania terenu 

(Gutry-Korycka 2001). Środowisko geograficzne zlewni modyfikuje oddziaływanie przyczyn 

meteorologicznych (Szturc 1995). Rzeki narażone są na zmieniające się warunki kształtowania 

odpływu i destabilizację reżimu w wyniku naturalnych zmian zachodzących w zlewni oraz 

zmienności klimatu. Reżim hydrologiczny w znaczący sposób modyfikowany jest w wyniku 

działalności człowieka (Wrzesiński 2013). Odpływ ze zlewni zurbanizowanych, silnie 

uprzemysłowionych wykazuje zupełnie inne prawidłowości (wielkość i zmienność sezonową) niż 

ze zlewni o quasi-naturalnych warunkach obiegu. Jednym z podstawowych czynników 
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wpływających na zmianę naturalnego reżimu odpływu jest funkcjonowanie zbiorników 

retencyjnych. Zbiorniki zwłaszcza te większe zmieniają m in. rozkład czasowy odpływu w ciągu 

roku (Bogdanowicz i in. 2008). Oddziaływanie zbiorników na wielkość przepływów wiąże się 

najczęściej z obniżeniem maksymalnych przepływów w okresach wezbrań oraz podniesieniem 

przepływów niżówkowych w czasie susz hydrologicznych (Ciepielowski 1999, Chudy 2004, 

Wiejaczka 2011). Efektem funkcjonowania zbiornika retencyjnego jest obniżenie zmienności 

przepływów (Lambor 1962). Zbiorniki retencyjne mają największy przestrzenny zasięg 

oddziaływania w odniesieniu do redukcji przepływów wysokich, a najmniejszy w odniesieniu do 

podniesienia przepływów niskich Dynowska (1984). W cyklu rocznym zbiorniki retencyjne 

powodują ścięcie fali powodziowej podczas roztopów wiosennych, a tym samym obniżenie 

przepływów w tym okresie. W okresie letniego półrocza hydrologicznego zbiorniki wpływają na 

podniesienie przepływów. Dominuje pogląd, że najbardziej wpływ ten zaznacza się w przebiegu 

przepływów maksymalnych,szczególnie podczas napełniania zbiornika. Następuje to  

w stosunkowo krótkim czasie, na ogół od jednego do dwóch miesięcy, powodując tym samym 

wydatne zmniejszenie odpływu. Obniżanie stanów od NPP do MinPP i spracowywanie rezerwy 

użytecznej w miesiącach letnich i jesiennych jest rozłożone w długim czasie i nie powoduje 

znaczących zmian w odpływie rzeki (Soja 2002). Inne badania wykazują, że zbiorniki retencyjne 

powodują redukcję przepływów maksymalnych, co jest podkreślane podczas wezbrań, a jeszcze 

większe znaczenie ma podwyższenie przepływów niskich. Zbiorniki retencyjne podwyższają na 

ogół wielkości przepływów minimalnych zwłaszcza w czasie letnich i jesiennych niżówek. 

Sposób oddziaływania zbiornika na reżim hydrologiczny rzeki wynika głównie z jego wielkości, 

położenia w układzie hydrograficznym oraz od przyjętych na nim zasad gospodarowania. 

Przestrzennie, zmiany przepływów najbardziej widoczne są tuż poniżej zbiornika, następnie 

oddziaływanie zbiornika stopniowo maleje. Zasięg oddziaływania zbiorników retencyjnych na wielkość 

przepływów zależy od pojemności zbiornika, gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku oraz 

rzeźby doliny, w której jest zlokalizowany (Lach i Deptuch 1988). Oddziaływanie zbiornika 

retencyjnego na reżim hydrologiczny rzeki zależy również od współczynnika retencji zbiornika, który 

obliczany jest, jako iloraz pojemności zbiornika i objętości odpływu (Mikulski 1998). Funkcjonowanie 

zbiorników retencyjnych na rzekach jest przyczyną deformacji ustroju hydrologicznego rzeki a także 

ma niekorzystny wpływ na stabilność koryta rzecznego (Mikulski 1998). 

Funkcjonowanie zbiorników retencyjnych na rzekach jest przyczyną deformacji ustroju 

hydrologicznego rzeki. Dla ekosystemów dolin rzecznych, zmieniające się w czasie stany i 
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przepływy wody stanowią integralny element ich funkcjonowania. Wezbrania i niżówki 

charakterystyczne dla corocznego cyklu hydrologicznego, jak i okazjonalnie występujące duże 

powodzie i susze hydrologiczne – są nieodzownym składnikiem długoterminowego zachowania 

integralności ekosystemów rzecznych. Bez ich występowania maleje różnorodność biologiczna 

ekosystemów wodnych lub dochodzi do ich degradacji (Chylarecki i in. 2005). 

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie związane z wpływem 

zbiorników retencyjnych na ustrój rzek je zasilających. Najczęściej do oceny skutków 

funkcjonowania zbiorników retencyjnych stosuje się miary, które pierwotnie wykorzystywane 

były do oceny i klasyfikacji naturalnego reżimu rzek. Najczęściej do klasyfikacji reżimu 

hydrologicznego rzek wykorzystywany jest współczynnik miesięcznych przepływów dla okresu 

wieloletniego, tzw. współczynnik Parde’ego (Byczkowski 1996). Zastosowanie współczynnika 

przepływów miesięcznych w postaci procentowej lub bezwymiarowej pozwala na 

porównywanie reżimu rzek o różnej wielkości zlewni. Jednym z najważniejszych warunków jego 

stosowania do porównywania reżimu hydrologicznego rzek jest użycie jednakowych czasowo 

serii pomiarowych o długich ciągach obserwacyjnych. Współczynnik miesięcznych przepływów 

obliczany jest, jako iloraz przepływu średniego miesięcznego z wielolecia (SSQm) i przepływu 

średniego z wielolecia (SSQ). Współczynnik miesięcznych przepływów może być także 

wykorzystywany do oceny zmian reżimu hydrologicznego rzeki w wyniku oddziaływania 

zbiornika retencyjnego. Do często stosowanych miar wyrażających zmienność przepływów 

należą również współczynnik i wskaźnik zmienności przepływów (Pociask-Karteczka 2006). 

Analiza zmian reżimu hydrologicznego rzeki na skutek działania zbiorników retencyjnych 

możliwa jest także na podstawie współczynników nieregularności i rozpiętości przepływów 

zaproponowanych przez Bajkiewicz-Grabowską (2002): 

 współczynnik nieregularności przepływów ekstremalnych (WWQ/NNQ), 

 współczynnik nieregularności przepływów średnich rocznych ekstremalnych 

(SWQ/SNQ), 

 współczynnik nieregularności przepływów wyrażony, jako stosunek najwyższego 

przepływu z okresu obserwacji do przepływu średniego rocznego z wielolecia 

(WWQ/SSQ), 

 współczynnik „rozpiętości” przepływów ekstremalnych, wyrażony jako stosunek różnicy 

przepływów ekstremalnych do przepływu średniego rocznego z wielolecia (WWQ-

NNQ)/SSQ, 
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 współczynnik „rozpiętości” przepływów wyrażony jako stosunek różnicy średnich 

rocznych przepływów ekstremalnych do przepływu średniego rocznego z wielolecia 

(SWQ-SNQ)/SSQ, 

Ilnicki i in. (2008) do oceny zmiany reżimu hydrologicznego rzeki proponują wykorzystanie 

współczynnika nieregularności przepływów odzwierciedlającego zagrożenie występowania 

suszy (SNQ/SSQ) oraz występowania powodzi (SSQ/SWQ). Natomiast Wrzesiński (2013) do 

oceny stabilności odpływu rzek Polski zastosował miarę entropii. Miara ta może być również 

stosowana do porównania stabilności odpływu rzek przed i po wybudowaniu zbiorników 

retencyjnych. 

Warunkiem koniecznym stosowania wyżej przedstawionych metod jest posiadanie 

odpowiednio długich ciągów pomiarowych w odniesieniu do stanów i przepływów wody. Ciągi 

te powinny zostać starannie zweryfikowane pod względem ich jednorodności. Przy weryfikacji 

homogeniczności należy wziąć pod uwagę zarówno sposób prowadzenia pomiarów, jak również 

czynniki powodujące zmianę samego zjawiska (Byczkowski 1972). Do czynników tych zalicza się 

przede wszystkim obwałowania cieków objętych analizą, zbiorniki retencyjne, poldery, budowle 

piętrzące i regulacje rzeki. Kolejnym problemem utrudniającym jednoznaczną oceną zmian 

reżimu hydrologicznego rzek jest przebieg warunków meteorologicznych w okresach objętych 

analizą. Dysponowanie dwoma seriami danych pochodzącymi np. z okresu przed i po 

wybudowaniu zbiornika, w których przebieg warunków można uznać za podobny jest 

utrudnione lub wręcz niemożliwe. Szczególnie w ostatnich latach coraz częściej występują 

ekstremalne zjawiska pogodowe, które powodowane są prawdopodobnie zmianami klimatu.  

W literaturze światowej do oceny zmian reżimu hydrologicznego rzek w wyniku funkcjonowania 

zbiorników retencyjnych, w szczególności do oceny ich wpływu na różnorodność biologiczną, 

stosowane są miary statystyczne, które obliczane są na podstawie serii codziennych 

przepływów. Analiza zmian stanów i przepływów wody odnoszona jest do kształtu koryta  

i doliny zalewowej w celu uzyskania pełnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy rzeką  

a ekosystemami wodnymi i od wody zależnymi. 

Jest rzeczą oczywistą, że gospodarka wodna na zbiorniku wpływa na stany wody  

i przepływy wody poniżej zbiornika. Zasięg i wielkość oddziaływania zbiornika zależy od 

pojemności użytecznej zbiornika. Jednak, jaki jest zasięg przestrzenny oddziaływania zbiornika  

o dużej pojemności lub inaczej, w jakiej odległości odczuwalny jest wpływ zbiornika dla 

ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 
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Celem niniejszej analizy była ocena wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad 

gospodarowania na naturalny reżim hydrologiczny rzeki Warty. Ocenę przeprowadzono  

w odniesieniu do stanów i przepływów wody. Wymiernym efektem opracowania jest ocena 

zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko na charakterystyczne stany i przepływy wody średnie 

oraz ekstremalne: maksymalne i minimalne. 

3.1.2. Materiały 

 Analiza wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania wodami 

na naturalny reżim hydrologiczny rzeki Warty została wykonana na podstawie 

charakterystycznych miesięcznych stanów i przepływów wody udostępnionych przez RZGW  

w Poznaniu. Stany i przepływy charakterystyczne zostały udostępnione dla ośmiu posterunków 

wodowskazowych zlokalizowanych poniżej zbiornika Jeziorsko (Tab. 3). 

 

Tabela 3. Posterunki wodowskazowe na rzece Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko 

Nazwa posterunku 

wodowskazowego 

Km biegu 

rzeki 

Km poniżej 

zbiornika Jeziorsko 

Powierzchnia 

zlewni 

[km] [km] [km2] 

Uniejów 466,6 17,7 9190 

Konin 

Sławsk 

402,9 

391,6 

81,4 

92,7 

13351 

13390 

Nowa Wieś Podgórna 342,6 141,7 20469 

Śrem 292,0 192,3 22295 

Poznań 243,6 240,7 25083 

Oborniki 206,3 278,0 26025 

Wronki 171,4 312,9 29973 

 

Lokalizację posterunków wodowskazowych na tle rzeki Warty i jej największych dopływów 

przedstawiono na rycinie 2. 

Analizę zmian reżimu hydrologicznego rzeki Warty wywołanych funkcjonowaniem zbiornika 

Jeziorsko wykonano w siedmiu posterunkach wodowskazowych: Uniejów, Konin, Nowa Wieś 

Podgórna, Śrem, Poznań, Oborniki i Wronki. Dla posterunku wodowskazowego w Koninie uzyskano 
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wyniki charakterystycznych stanów i przepływów wody z lat 1952-1982. W roku 1993 posterunek  

w Koninie został przeniesiony do miejscowości Sławsk. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że  

w posterunku wodowskazowym w Koninie na przestrzeni lat 1953-1982 wielokrotnie zmieniano 

lokalizację wodowskazu pomiędzy kilometrem 403,3 a kilometrem 402,9 oraz rzędną zera 

wodowskazu pomiędzy 78,11 m n.p.m. a 78,204 m n.p.m. Następnie posterunek wodowskazowy  

w roku 1992 przeniesiono do Morzysławia w km 406,6 rzędnej zera wodowskazu 79,10 m n.p.m., by 

ostatecznie przenieść go w roku 1993 do Sławska km 392,3, rzędna zera wodowskazu 75,77 m. n.p.m. 

Posterunek w Sławsku zlokalizowany został w odległości 11,3 km poniżej posterunku 

wodowskazowego Konin, stosunek powierzchni zlewni rzeki Warty w profilach Sławsk i Konin jest 

zbliżony do 1. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego dalszą analizę wpływu zbiornika Jeziorsko  

i przyjętych na nim zasad gospodarowania wodą w posterunku wodowskazowym w Koninie 

prowadzono w odniesieniu do posterunku wodowskazowego w Sławsku. Określone zmiany reżimu 

hydrologicznego rzeki w posterunku wodowskazowym Konin-Sławsk obarczone są jednak dużą 

niepewnością i należy traktować je tylko w sposób poglądowy. 

 
Ryc. 2. Położenie posterunków wodowskazowych 

Zakres danych wejściowych do analizy obejmował comiesięczne charakterystyczne stany 

wody i przepływy wody z okresu przed i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. Zakres 

miesięcznych stanów charakterystycznych obejmował na ogół dwa wielolecia 1952-1982 i 1990-
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2012. Nieco krótsze cięgi udostępniono dla posterunków wodowskazowych Oborniki 1952-1960 

i 1971-1982 oraz Sławsk 1993-2012 (Tab. 4). 

W celu pełnej analizy wpływu oddziaływania zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad 

gospodarowania na reżim hydrologiczny rzeki Warty przeanalizowano również pozwolenia 

wodno-prawne wydane w latach 1992-2014. 

Tabela 4. Zakres materiałów wejściowych udostępnionych do analizy 

Lp 
Nazwa 
posterunku 

Stany wody 

[cm] 

Liczba 
obserwacji 

Przepływy 

[m3.s-1] 

Liczba 
obserwacji 

1 Uniejów 
1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

- 

2001-2012 

- 

12 

2 
Konin 

Sławsk 

1952-1982 

1993-2012 

31 

20 

1952-1982 

1994-2012 

31 

19 

3 
Nowa Wieś 
Podgórna 

1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

1965-1982 

1990-2012 

18 

23 

4 Śrem 
1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

- 

1994-2012 

- 

19 

5 Poznań 
1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

6 Oborniki 

1952-1960 

1971-1982 

1990-2012 

9 

12 

23 

- 

1972-1982 

1990-2012 

- 

11 

23 

7 Wronki 
1952-1982 

1990-2012 

31 

23 

1972-1982 

1990-2012 

11 

23 

 

3.1.3. Metody 

Do oceny wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania wodą 

zastosowano różnorodne metody badań, od statystycznych po graficzne metody prezentacji 

wyników. Ocenę przeprowadzono w odniesieniu do stanów i przepływów wody wzdłuż biegu 

rzeki Warty od profilu Uniejów do profilu Wronki.  

Ocenę zmian reżimu hydrologicznego rzeki Warty po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji 

zbiornika Jeziorsko, w latach 1990-2012 wykonano w odniesieniu do lat 1952-1982. Okres ten 

uznano, jako okres pseudo-naturalny (quasi-naturalny).  
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Do oceny zmian reżimu hydrologicznego w odniesieniu do stanów wody obliczono  

i porównano ze sobą stany charakterystyczne drugiego rzędu dla miesięcy, półroczy i lat 

hydrologicznych. W sposób graficzny przedstawiono i porównano ze sobą miesięczne stany 

charakterystyczne drugiego rzędu SNW, SSW i SWW. Obliczono i porównano stany 

charakterystyczne z półroczy i roku hydrologicznego z okresu uznanego za pseudo naturalny  

z okresem po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko.  W kolejnym etapie 

przeanalizowano zmienność stanów wody w poszczególnych profilach wodowskazowych 

zlokalizowanych poniżej zbiornika Jeziorsko. W tym celu obliczono i porównano ze sobą 

współczynniki zmienności miesięcznych stanów charakterystycznych CvNW, CvSW, CvWW oraz 

sporządzono wykresy, na których przedstawiono wartości ekstremalne (minimalne  

i maksymalne), wartości percentyli 25% i 75% oraz wartości mediany. 

W odniesieniu do przepływów charakterystycznych zakres przekazanych przez RZGW 

danych był ograniczony i w większości posterunków wodowskazowych był krótszy niż  

w przypadku stanów charakterystycznych. Tylko w posterunku wodowskazowym w Poznaniu 

zakres udostępnionych przepływów odpowiadał pełnemu zakresowi stanów wody.  

W posterunku wodowskazowym w Koninie zakres udostępnionych miesięcznych przepływów 

charakterystycznych pokrywał się ze stanami wody natomiast po przesunięci posterunku do 

Sławska, zakres przepływów był krótszy o 1 rok. Ze względu na krótszy okres miesięcznych 

przepływów charakterystycznych w posterunkach wodowskazowych Nowa Wieś Podgórna, 

Oborniki i Wronki lub ich całkowity brak w latach 1952-1982 w profilach wodowskazowych 

Uniejów i Śrem zaistniała konieczność ich obliczania. W tym celu na podstawie archiwalnych 

wyników pomiarów hydrometrycznych z lat 1960 – 1980 opracowano dla każdego profilu 

wodowskazowego krzywe natężenia przepływów. Krzywe natężenia przepływów opisano 

równaniami Harlachera i Bubendeya. Parametry krzywych natężenia przepływów obliczono 

metodą najmniejszy kwadratów, a ich przydatność zweryfikowano za pomocą współczynników 

determinacji oraz współczynnika Nasha-Sutcliffe’a (Tab. 5). Obliczono także wskaźnik jakości 

krzywych natężenia przepływu wg wzoru:  

 

 

WWW – najwyższy stan z wielolecia, 

NNW – najniższy stan z wielolecia, 

Hzm – najwyższy stan zmierzony, przy którym wykonano pomiar natężenia przepływów, 
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Opracowane krzywe natężenia przepływów wykorzystano głównie do przeliczenia miesięcznych 

stanów charakterystycznych na miesięczne przepływy charakterystyczne. Autorzy mają 

świadomość, że przyjęte postępowanie ma charakter uproszczony, a nawet pod pewnym 

względem jest ułomne merytorycznie. Szczególnie obliczone w ten sposób przepływy 

charakterystyczne w miesiącach występowania zjawisk lodowych są zawyżane. 

Opracowane krzywe natężenia przepływów wykorzystano dodatkowo do oceny zmian 

morfometrycznych, jakie zaszły w korycie rzeki Warty oraz w dolinie zalewowej po 

wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. W tym celu na tle krzywych natężenia przepływów 

opracowanych na podstawie danych zamieszczonych w „Wynikach pomiarów 

hydrometrycznych” z lat 1960-1980 przedstawiono miesięczne stany charakterystyczne  

i odpowiadające im przepływy z lat 1990-2012, które wyrównano liniami trendu: postaci 

wielomianowej i potęgowej.  

Analizy wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim 

hydrologiczny rzeki Warty w odniesieniu do przepływów wykonano poprzez porównanie 

miesięcznych, półrocznych i rocznych przepływów charakterystycznych z obu okresów 

wieloletnich. Obliczono przepływy charakterystyczne drugiego rzędu NNQ, SNQ, SSQ, SWQ  

i WWQ. W kolejnym etapie obliczono i porównano współczynniki zmienności  

i rozpiętości przepływów wg wzorów zaproponowanych przez Bajkiewicz-Grabowską (2002) 

i Ilnickiego i in. (2008): 

 współczynnik nieregularności przepływów ekstremalnych, 

 

 

 współczynnik nieregularności przepływów średnich rocznych ekstremalnych, 

 

 

 współczynnik nieregularności przepływów wyrażony, jako stosunek najwyższego 

przepływu z okresu obserwacji do przepływu średniego rocznego z wielolecia, 
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 współczynnik „rozpiętości” przepływów ekstremalnych wyrażony, jako stosunek różnicy 

przepływów ekstremalnych do przepływu średniego rocznego z wielolecia, 

 

 

 współczynnik „rozpiętości” przepływów wyrażony, jako stosunek różnicy średnich 

rocznych przepływów ekstremalnych do przepływu średniego rocznego w wieloleciu, 

 

 współczynnik nieregularności przepływów odzwierciedlający zagrożenie występowania 

suszy wyrażony, jako stosunek średniego niskiego przepływu do średniego przepływu  

z wielolecia, 

 

 współczynnik nieregularności przepływów odzwierciedlający zagrożenie występowania 

powodzi wyrażony, jako stosunek średniego przepływu do średniego wysokiego 

przepływu z wielolecia, 

 

W celu określenia zasięgu przestrzennego zmian reżimu hydrologicznego wzdłuż biegu rzeki 

Warty, w odniesieniu do średnich przepływów obliczono i porównano współczynniki 

miesięcznych przepływów, tzw. współczynniki Parde’ego. Obliczenia wykonano dla okresów 

przed oraz po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko.  

 

SSQm – średni miesięczny przepływ z wielolecia, 

SSQ – średni przepływ z wielolecia,  

 
W ostatnim etapie obliczeń dokonano oceny stabilności odpływów rzeki Warty wzdłuż jej biegu 

w okresach przed i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. Obliczenia wykonano w odniesieniu do 

przepływów ekstremalnych minimalnych i maksymalnych. Stabilność przepływów została 

oceniona przy pomocy entropii informacji Shannona (1948). Uzyskano w ten sposób dwie miary 

stabilności reżimu odpływu. W metodzie tej stabilność reżimu rzeki Warty przed i po 

wybudowaniu zbiornika Jeziorsko, wyrażono ilościowo poprzez entropię zajścia cech reżimu, 
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którymi były maksymalne i minimalne wysokości odpływów miesięcznych. Entropię przepływów 

maksymalnych (Emax) i minimalnych (Emin) obliczono wg wzorów: 

 

 

Pmaxi, pmini – prawdopodobieństwo wystąpienia odpływów maksymalnych lub minimalnych  

w określonym miesiącu, 

Wartości maksymalne entropii odpływów występują, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia 

odpływów minimalnych i maksymalnych jest równe w kolejnych miesiącach. Entropia osiąga 

wartość 0, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia przepływów ekstremalnych wynosi 1 dla 

dowolnego miesiąca w roku. W celu zobrazowania wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na 

nim zasad gospodarowania w występowania przepływów ekstremalnych w kolejnych 

miesiącach sporządzono histogramy dla przepływów minimalnych i maksymalnych. 

 

3.1.4. Wyniki 

Ocenę wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania wodą na reżim 

hydrologiczny rzeki Warty rozpoczęto od analizy pozwoleń wodno-prawnych wydanych  

w latach 1992 i 1998 przez Urząd Wojewódzki w Sieradzu oraz w latach 2008 i 2014 przez 

Marszałka Województwa Łódzkiego. Analiza ta pozwoliła określić ogólne zasady gospodarki 

wodnej prowadzonej na zbiorniku Jeziorsko. Główne zasady gospodarki wodnej w sposób 

syntetyczny przedstawiono w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Wyciąg z pozwoleń wodno-prawnych obowiązujących po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 

Charakterystyka 1992 1998 2008 2014 

Minimalny poziom 

piętrzenia [m n.p.m.] 

116,0 116,0 116,0 116,0 

Normalny poziom 

piętrzenia NPP [m 

n.p.m.] 

120,50 120,50 120,50 120,0 

Maksymalny poziom 

piętrzenia [m n.p.m.] 

121,50 121,50 121,50 121,50 
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Harmonogram 

piętrzenia 

XII-I - utrzymanie 

rzędnej 116,0 m 

n.p.m. 

XII-I - utrzymanie 

NPP 116-116,30 m 

n.p.m. 

I - utrzymanie NPP 

116-116,30 m 

n.p.m. 

I - utrzymanie NPP 

116-116,30 m 

n.p.m. 

II-III - napełnianie 

do rzędnej 120,50 

m n.p.m. 

II-15.IV - 

napełnianie 

zbiornika do 

rzędnej 120,50 m 

n.p.m. 

II-15.IV- 

napełnianie 

zbiornika do 

rzędnej 120,50 m 

n.p.m. 

II-15.IV- 

napełnianie 

zbiornika do 

rzędnej 120, 0 m 

n.p.m. 

IV – utrzymanie 

NPP 

16.IV-VI – 

utrzymanie NPP 

16.IV-VI – 

utrzymanie NPP 

16.IV-15.IX – 

utrzymanie NPP 

VII-XI – 

gospodarowanie 

retencjonowaną 

wodą pomiędzy 

rzędnymi od 

120,50 do 116,0 -

116,30 m n.p.m. 

VII-XI – 

gospodarowanie 

retencjonowaną 

wodą pomiędzy 

rzędnymi od 

120,50 do 116,0 -

116,30 m n.p.m. 

VII-XII – 

gospodarowanie 

retencjonowaną 

wodą pomiędzy 

rzędnymi od 

120,50 do 116,0-

116,30 m n.p.m. 

16.IX-31.XII - 

gospodarowanie 

retencjonowaną 

wodą pomiędzy 

rzędnymi od 

120,50 do 116,0-

116,30 m n.p.m. 

 

Analiza przyjętych zasad gospodarowania wodą wynikających z pozwoleń wodno-prawnych 

wydanych w latach 1992, 1998, 2008 i 2014 pozwoliła na ostateczne ukierunkowanie analizy 

wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim hydrologiczny 

rzeki Warty. W odniesieniu do przepływów wysokich dla celów tej oceny najbardziej 

reprezentatywny wydaje się okres od stycznia do kwietnia, w którym zadaniem zbiornika 

Jeziorsko jest ścięcie fal wezbraniowych. Natomiast w odniesieniu do przepływów niskich 

analiza powinna zostać wykonana w okresie od lipca do listopada (od roku 2008 do grudnia), 

gdy rezerwa wody w zbiorniku jest spracowywana od normalnego do minimalnego poziomu 

piętrzenia. W pozostałym okresie gospodarka wodna prowadzona na zbiorniku polega na 

przepuszczaniu wód rzeki Warty przez zbiornik bez poborów i dodatkowych zrzutów. 

Wcześniejsze badania wykazały, że oddanie do eksploatacji zbiornika Jeziorsko spowodowało 

zmiany reżimu hydrologicznego rzeki Warty poniżej zapory czołowej. Podczas napełniania 

zbiornika następuje redukcja przepływów wezbraniowych, natomiast w okresie niżówek letnich 

przepływy naturalne w korycie zasilane są zrzutami wody zmagazynowanej w warstwie 

użytecznej zbiornika. Zasięg oddziaływania zbiornika Jeziorsko na reżim rzeki Warty zależy od 

warunków meteorologicznych i hydrologicznych w zlewni oraz bieżącego gospodarowania wodą 

na zbiorniku. Retencja zbiornika Jeziorsko w czasie przejścia fali powodziowej w lipcu i sierpniu 

1997 spowodowała redukcję przepływów kulminacyjnych w Poznaniu o 72 m3.s-1 i obniżenie 

stanów wody o około 40 cm (Przedwojski i Wicher 1999). Również analizy przeprowadzone 

przez Milera (1999) wskazują na istotny wpływ zbiornika Jeziorsko na reżim przepływów Warty 
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w Poznaniu, który zaznacza się obniżeniem zmienności dobowej przepływów, wzroście 

średniego niskiego przepływu SNQ oraz obniżeniem średniego wysokiego przepływu SWQ. 

Wosiewicz i Sroka (1999) zwracają uwagę na możliwość wykorzystania modeli numerycznych 

opartych na równaniach Saint-Venanta do oceny wpływu zbiorników retencyjnych na reżim 

hydrologiczny rzeki. Wyniki obliczeń symulacyjnych dowodzą, że poza wpływem zbiornika 

Jeziorsko należy uwzględnić istotną rolę polderów np. Golina i całej doliny Konińsko-Pyzderskiej 

w transformacji wód wielkich w Warcie. 

3.1.4.1. Stany wody 

 W drugim etapie analizy dokonano oceny wpływu zbiornika Jeziorsko i ustalonych na nim 

zasad gospodarowania wodami na stany wody rzeki Warty. Porównano miesięczne stany 

charakterystycznych w rozpatrywanych profilach wodowskazowych w latach 1952-1982 oraz 1990-

2012 (Ryc. 3, 4 i 5). Pełne zestawienie stanów charakterystycznych w poszczególnych miesiącach, 

półroczach i roku hydrologicznym przedstawiono w załącznikach od 1 do 7. Analiza średnich niskich 

miesięcznych stanów wody wykazała, że w rozpatrywanych latach 1952-1982 i 1990-2012 

charakteryzowały się one podobnym rytmem. Najwyższe wartości występowały w okresie od lutego 

do kwietnia, a najniższe w okresie od czerwca do lipca. SNW w latach 1990-2012 były na ogół niższe 

lub zbliżone do wartości obserwowanych w latach 1952-1982. Tylko w posterunkach 

wodowskazowych w Konie i Nowej Wsi Podgórnej SNW w miesiącach od czerwca do października  

w latach 1990-2012 były wyższe niż w latach 1952-1982. Zdecydowane obniżenie SNW oraz 

zakłócenie ich rytmu zaobserwowano w posterunku wodowskazowym w Uniejowie. Zmiany te 

spowodowane są przede wszystkim obniżeniem dna rzeki wskutek erozji oraz największym 

wpływem zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim hydrologiczny 

rzeki w posterunku wodowskazowym zlokalizowanym tuż poniżej (Ryc. 3). W przypadku średnich 

stanów wody SSW w wieloleciu 1990-2012 były one w okresie od listopada do marca we wszystkich 

posterunkach wodowskazowych niższe niż w latach 1952-1982. Podobnie jak w przypadku stanów 

SNW w posterunkach w Koninie i Nowej Wsi Podgórnej stany SSW w okresie od czerwca do 

października był na nieco wyższym poziomie. Zaobserwowano, że w okresie od kwietnia do czerwca 

stany wody prawie we wszystkich posterunkach z wyjątkiem tego zlokalizowanego w Uniejowie 

były zbliżone zarówno przed jak i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. Odzwierciedla to przyjęty 

schemat gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku, kiedy w tym okresie woda przepuszczana 

jest przez zbiornik bez dodatkowych poborów i zrzutów (Ryc. 4). Wyraźniej praca zbiornika 

retencyjnego Jeziorsko zaznacza się w przebiegu stanów SWW w okresie od stycznia do kwietnia.  

Zbiornik Jeziorsko wpływa na redukcję fal wezbraniowych w okresie od listopada do marca, co 

prowadzi do obniżenia stanów wody na całym rozpatrywanym odcinku rzeki Warty od profilu  



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 
34 

w Uniejowie do profilu we Wronkach. Jedynie w posterunku w Koninie obraz ten jest zakłócony, co 

wynika z niejednorodności danych (Ryc. 5). Podsumowując, należy stwierdzić że zasięg przestrzenny 

oddziaływania zbiornika Jeziorsko na stany wody wzdłuż biegu rzeki Warty w strefie stanów niskich 

dotyczy odcinka od Uniejowa do Nowej Wsi Podgórnej, zaś w przypadku stanów wysokich obejmuje 

odcinek od Uniejowa do Wronek. Przeprowadzenie analizy w odniesieniu do średnich stanów wody 

w rozpatrywanych latach może prowadzić do mylnych wniosków. Z punktu widzenia ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych znaczenie mają nie tylko wartości średnich stanów, kluczowe 

znaczenie ma też zmienność stanów wody w kolejnych miesiącach (Ryc. 6, 7 i 8). Analiza 

współczynników zmienności stanów charakterystycznych z okresu przed i po wybudowaniu 

zbiornika Jeziorsko wykazała, że w przypadku stanów niskich NW charakteryzują się one na ogół 

niższą zmiennością w okresie od kwietnia do sierpnia. W przypadku stanów średnich SW zmienność 

stanów wód wzdłuż biegu Warty utrzymywała się na podobnym poziomie. Nieco inną sytuację 

zaobserwowano w przypadku współczynników zmienności stanów wysokich CvWW, które  

w latach 1990-2012 były na ogół niższe niż w latach 1952-1982 (Ryc. 9, 10 i 11). Szczególnie wpływ 

zbiornika Jeziorsko zaznacza się w okresie jego napełniania podczas roztopów wiosennych oraz 

zrzutu rezerwy użytecznej w okresie letnim. 
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Ryc. 3. Porównanie średnich niskich stanów wody (SNW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 

(linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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Ryc. 4. Porównanie średnich stanów wody (SSW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 (linia 

niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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Ryc. 5. Porównanie średnich wysokich stanów wody (SWW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 

(linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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Ryc. 6. Zmienność niskich stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 7. Zmienność średnich miesięcznych stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 8. Zmienność wysokich stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 9. Porównanie współczynników zmienności niskich stanów wody (NW) rzeki Warty w wieloleciach 

1952-1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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Ryc. 10. Porównanie współczynników zmienności średnich stanów wody (SW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-

1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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Ryc. 11. Porównanie współczynników zmienności wysokich stanów wody (WW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-

1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 
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3.1.4.2. Krzywe natężenia przepływów 

W celu uzupełnienia brakujących danych lub wydłużenia istniejących ciągów 

pomiarowych na podstawie dostępnych „Wyników pomiarów hydrometrycznych” z lat 1960-

1980 opracowano krzywe natężenia przepływów dla analizowanych posterunków 

wodowskazowych. Uzyskane wyniki w sposób syntetyczny przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6.Równania krzywych natężenia przepływów opracowane na podstawie danych z „Wyników pomiarów 
hydrometrycznych” 

 
Posterunek  Równanie krzywej 

natężenia przepływów 

 

Wsp. 

determinacji 

r
2
 

Wsp. Nasha-

Sutcliffe’a 

E 

Zmienność stanów 

wyniki pom. 

hydro./liczba 

pomiarów 

Zmienność 

stanów na 

wodowskazie 

Jakość krzywej 

Uniejów Q= 17
.
10

-6
(H+93)

2.7619
 0.893 0.95 72 - 249 50 -504 56% 

 Q= 0.0024333H
2
 + 

0.0302338H + 
8.0790341 

0.947 0.95 N=73  dostateczna 

Nowa Wieś 

Podgórna 

Q = 0.0026683(H-
14)

1.8968409
 

0.986 0.950 138-651 127-659 2% 

 Q = 0.0000065H
3
 - 

0.0048470H
2
 + 

1.7762403H - 
156.6334091 

0.996 0.996 N=101  Bardzo dobra 

Śrem Q = 0.0012027(H-
36)

2.0350595
 

0.953 0.760 155-548 110-576 6% 

 Q = 0.0051801H
2
 - 

2.3209642H + 
308.9233634 

0.880 0.880 N=51  Bardzo dobra 

Śrem
* 

Q = 0.0029733(H-
33)

1.8591673
 

0.972 0.947 155-391 110-400 3% 

 Q = 0.0000370H
2
 + 

0.5483279H - 
71.0912474 

0.963 0.963 N=45  Bardzo dobra 

Śrem
** 

Q = 0.000000000024(H-
63)

5.016290488696
 

0.937 0.951 421-548 400-576  

 Q = 0.035308094013H
2
 

- 29.501027737771H + 
6 339.609921030170 

0.970 0.970 N=6   

Oborniki Q = 0.00175423(H-
20)

1.94906611
 

0.991 0.990 147-550 87-780 33% 

 Q = 0.00153195H
2
 - 

0.20411678H + 
24.47147723 

0.992 0.992 N=149  dostateczna 

Wronki Q = 
0.0021773(H+30)

1.9276388
 

0.994 0.999 114-462 82-695 38% 

 Q = 0.0015880H
2
 - 

0.0085343H + 
14.8411665 

0.996 0.999 N=116  dostateczna 

 

Opracowane równania krzywych natężenia przepływów wykorzystano w posterunkach 

wodowskazowych Uniejów i Śrem do obliczenia miesięcznych przepływów charakterystycznych 
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dla okresu 1952-1982, natomiast dla posterunków Nowa Wieś Podgórna, Oborniki i Wronki 

istniejące ciągi wydłużono. W przypadku ciągów danych po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko w 

posterunkach wodowskazowych Uniejów, Sławsk i Śrem ze względu na brak danych wyników 

pomiarów hydrometrycznych ciągi wydłużono na podstawie zależności pomiędzy stanami i 

przepływami charakterystycznymi. 

W celu zweryfikowana opracowanych krzywych natężenia przepływów w posterunkach  

o częściowej dostępności danych (Nowa Wieś Podgórna, Oborniki i Wronki) przedstawiono je 

na tle miesięcznych stanów charakterystycznych i odpowiadających im przepływów (Ryc. 12).  

 

Ryc. 12. Zależność pomiędzy miesięcznymi stanami wody i przepływami w profilu wodowskazowym Nowa Wieś 
Podgórna w latach 1965-1982 – Q - dane z roczników hydrologicznych (miesięczne stany i przepływy 
charakterystyczne), Q1 –przepływy obliczone na podstawie krzywej natężenia przepływów opisanej 
równaniem Harlachera, Q2 – przepływy obliczone na podstawie krzywej natężenia przepływów opisanej 
równaniem Bubendaya.  

Szczegółowa analiza danych w posterunku wodowskazowym Nowa Wieś Podgórna 

wykazała, że o ile obliczanie miesięcznych przepływów charakterystycznych na podstawie 

stanów charakterystycznych w okresach letnich półroczy hydrologicznych (V-X) obciążone jest w 

90% przypadków błędem wynoszącym 10%. Zdecydowanie wyższe odchyłki uzyskano dla 

zimowych półroczy hydrologicznych (XI-IV), gdzie aż w 30% przypadków były one wyższe niż 

10%. Wyższe róznice spowodowane są brakiem informacji o występowaniu najczęściej zjawisk 

lodowych na rzece. Porównanie miesięcznych przepływów charakterystycznych w latach 
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hydrologicznych 1965-1982 przedstawiono na rycinie 13. Największe różnice pomiędzy 

odczytanymi i obliczonymi przepływami występowały w miesiącach od stycznia do marca.   

 

a 

 

b 

 

c 

Ryc. 13. Porównanie miesięcznych przepływów charakterystycznych z roczników hydrologicznych (linia 
niebieska) z miesięcznymi przepływami obliczonymi na podstawie miesięcznych stanów 
charakterystycznych (linia pomarańczowa) (a – NQ, b – SQ, c – WQ) 
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Obliczanie przepływów charakterystycznych na podstawie podstawowej krzywej 

natężenia przepływów w okresie występowania zjawisk lodowych prowadzi do błędów, które 

mogą uniemożliwić właściwą ocenę wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad 

gospodarowania na reżim hydrologiczny rzeki Warty. Opracowane krzywe natężenia 

przepływów wykorzystano także do wstępnej oceny zmian, jakie zaszły w korycie rzeki Warty  

i dolinie zalewowej w latach 1952-2012. W posterunku wodowskazowym w Uniejowie 

obniżenie stanów wody wynika głównie z erozji dna rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko. 

Potwierdza to analiza krzywych natężenia przepływów z lat 1960-1980 i 2001-2012 (Ryc. 14), 

gdzie wyraźnie widać zmianę w strefie stanów niskich i średnich. Obliczone obniżenie poziomu 

dna wynosi około 40 cm. Również w strefie stanów wysokich występują różnice, co 

prawdopodobnie związane jest z obwałowaniem doliny zalewowej rzeki Warty. 

 

 

Ryc. 14. Zależności pomiędzy pomierzonymi stanami wody i przepływami w latach 1960-1980 (czerwony) oraz 
miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 2001-2012 (niebieski) w posterunku 
wodowskazowym w Uniejowie 

 Porównywanie stanów wody w posterunkach wodowskazowych w Koninie i Sławsku 

obarczone może być niepewnością związaną z kształtem koryta i wielkością strefy zalewowej. 

Na rysunku 15 przedstawiono zależności pomiędzy miesięcznymi stanami charakterystycznymi i 

przepływami  
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w posterunku wodowskazowym w Koninie w latach 1952-1982 oraz w Sławsku w latach 1990-

2012. Przeprowadzona analiza wykazała, że w strefie stanów niskich brak jest istotnych różnic 

pomiędzy opracowanymi zależnościami. Natomiast w strefie stanów wysokich występują 

istotne różnice.  

 

Ryc. 15. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1952-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) na posterunkach wodowskazowych w Koninie i Sławsku 

 

 Analiza zależności pomiędzy miesięcznymi stanami charakterystycznymi i przepływami  

w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 wykazała, że w posterunku wodowskazowym w Nowej Wsi 

Podgórnej nie zaszły większe zmiany morfologiczne koryta oraz w dolinie zalewowej (Ryc. 16). 
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Ryc. 16. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1965-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Nowa Wieś Podgórna 

 

Również dla posterunków wodowskazowych w Śremie (Ryc. 17), Poznaniu (Ryc. 18), 

Obornikach (Ryc. 19) i Wronkach (Ryc. 20) dokonano oceny zmian koryta i doliny zalewowej na 

podstawie zależności pomiędzy średnimi miesięcznymi stanami wody a przepływami.  

W przypadku braku przepływów charakterystycznych w profilu Śrem wykorzystano wyniki 

pomierzonych stanów wody i przepływów z „Wyników pomiarów hydrometrycznych” z lat 

1960-1980. W przypadku wszystkich posterunków największe różnice występują w strefie 

stanów i przepływów wysokich tylko w posterunku wodowskazowym w Poznaniu dodatkowo 

zaobserwowane zostały zmiany w strefie stanów niskich i średnich. 
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Ryc. 17 Zależności pomiędzy pomierzonymi stanami wody i przepływami w latach 1960-1980 (czerwony) oraz 
miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 2001-2012 (niebieski) w profilu Śrem 

 

Ryc. 18. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1952-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Poznań 
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Ryc. 19. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1972-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Oborniki 

 

Ryc. 20. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1972-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Wronki 
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Analiza krzywych natężenie przepływów z lat 1960-1980 oraz 1990-2012 wykazała zmiany 

morfometrii koryta oraz zmniejszenie pojemności doliny zalewowej wskutek obwałowania. 

Dlatego ocena wpływu zbiornika Jeziorsko i ustalonych na nim zasad gospodarowania wodą na 

reżim hydrologiczny rzeki Warty powinna zostać przeprowadzona po wnikliwej analizie 

przekrojów poprzecznych rzeki i doliny zalewowej. Analiza taka pozwoli na wiarygodną ocenę 

reakcji ekosystemów wodnych i od wody zależnych na zmiany reżimu hydrologicznego rzeki. 

3.1.4.3. Przepływy wody 

Analiza rocznych przepływów charakterystycznych drugiego rzędu wykazała, że 

przepływy średnie (SSQ i ZSQ) rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko w latach 1990-2012 były 

na ogół niższe niż wieloleciu 1952-1982. W Uniejowie wartości przepływów SSQ i ZZQ były 

niższe o około 23% natomiast w pozostałych posterunkach od 6 do około 11 %. Jedynie  

w posterunku wodowskazowym w Koninie wartości przepływów średnich w wieloleciu 1992-

2012 były wyższe od 5 do 9%. Zaobserwowano, że zbiornik Jeziorsko i przyjęty schemat 

gospodarowania wodą ograniczają ryzyko występowania deficytów wody. Poniżej zbiornika 

Jeziorsko najniższe przepływy NNQ, były wyższe od wartości obserwowanych w latach 1952-

1982. Zbiornik po oddaniu go do eksploatacji wpływa korzystnie na obniżenie ryzyka 

powodziowego na odcinku od Uniejowa do Wronek. Analiza SWQ i WWQ wykazała, że  

w wieloleciu 1990-2012 wskutek funkcjonowania zbiornika nastąpił spadek przepływów 

wysokich, SWQ odpowiednio od 13 do 39% i WWQ od 21 do 48% WWQ (Tab. 7). W zimowych 

półroczach hydrologicznych zbiornik Jeziorsko i przyjęte na nim zasady gospodarki wodnej 

doprowadziły do redukcji przepływów wysokich SWQ i WWQ średnio o 30% i 55% (Tab. 8). 

Zbiornik Jeziorsko napełniany jest w okresie od stycznia do połowy kwietnia i właśnie w tym 

okresie wpływa głównie na redukcje fal powodziowych powstałych podczas roztopów 

wiosennych. W letnich półroczach hydrologicznych rezerwa użyteczna wody jest spracowywana 

od lipca do listopada lub grudnia (Tab. 9). Prowadzi to do wzrostu przepływów niskich i średnich 

na odcinku poniżej zbiornika. Wzrost przepływów niskich i średnich nie jest tak wyraźny jak  

w przypadku obniżenia przepływów wysokich podczas powodzi. Spowodowane to jest prawie 

dwukrotnie dłuższym czasem spuszczania wody ze zbiornika w stosunku do czasu jego 

napełniania. 
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Tabela 7. Roczne przepływy charakterystyczne rzeki Warty w okresach przed i po wybudowaniu  
i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Profil Okres - lata Przepływy charakterystyczne (m
3
·s

-1
) 

NNQ SNQ SSQ ZSQ SWQ WWQ 

Uniejów 1952-1982 15.7 44.9 64.3 56.2 103.7 641.4 

 1990-2012 18.8 38.4 49.6 43.3 63.6 362.0 

Konin/Sławsk 1952-1982 11.4 45.9 67.7 56.3 106.1 820.0 

 1994-2012 29.6 54.6 71.4 61.2 92.0 426.0 

Nowa Wieś Podgórna 1952-1982 20.9 67.7 98.3 82.0 146.2 795.0 

 1990-2012 28.9 68.5 89.1 74.3 114.8 630.0 

Śrem 1952-1982 9.6 74.3 103.7 85.7 157.1 1061.4 

 1990-2012 33.2 71.9 93.0 76.2 119.8 624.0 

Poznań 1952-1982 12.3 74.0 106.0 87.4 151.3 832.0 

 1990-2012 32.2 78.5 100.2 82.1 126.7 631.0 

Oborniki 1952-1960 
1971-1982 

 
18.3 

 
85.1 

 
114.3 

 
92.8 

 
153.0 

 
808.0 

 1990-2012 35.5 82.9 105.4 86.6 132.6 628.0 

Wronki 1952-1982 24.8 91.3 125.1 103.8 173.1 928.0 

 1990-2012 39.4 90.1 114.4 92.5 142.7 591.0 

 
Tabela 8 Przepływy charakterystyczne rzeki Warty w letnich półroczach hydrologicznych przed i po 

wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Profil Okres - lata Przepływy charakterystyczne (m
3
·s

-1
) 

NNQ SNQ SSQ ZSQ SWQ WWQ 

Uniejów 1952-1982 16.8 36.0 47.7 41.1 73.6 237.6 

 1990-2012 18.8 36.6 47.3 41.2 61.6 362.0 

Konin/Sławsk 1952-1982 11.6 40.3 54.7 48.6 81.0 355.0 

 1994-2012 30.4 46.5 62.6 50.2 83.5 426.0 

Nowa Wieś Podgórna 1952-1982 20.9 54.2 72.0 64.0 100.3 401.7 

 1990-2012 28.9 56.0 73.5 60.9 96.1 630.0 

Śrem 1952-1982 14.7 58.1 76.2 65.4 104.8 458.5 

 1990-2012 33.2 58.4 75.7 61.0 98.8 624.0 

Poznań 1952-1982 21.6 60.1 79.2 66.5 105.6 404.0 

 1990-2012 32.2 62.5 80.0 67.8 103.6 631.0 

Oborniki 1952-1960 
1971-1982 

18.3 67.2 83.9 70.6 107.4 438.0 

 1990-2012 35.5 65.6 83.2 70.8 106.2 628.0 

Wronki 1952-1982 27.5 70.5 91.0 75.1 119.9 480.0 

 1990-2012 39.5 70.7 89.4 74.7 112.8 591.0 
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Tabela 9. Przepływy charakterystyczne rzeki Warty w zimowych półroczach hydrologicznych przed i po 
wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Profil Okres - lata Przepływy charakterystyczne (m
3
·s

-1
) 

NNQ SNQ SSQ ZSQ SWQ WWQ 

Uniejów 1952-1982 15.7 53.7 80.9 74.0 133.7 641.4 

 1990-2012 21.7 40.3 51.9 47.0 65.7 160.0 

Konin/Sławsk 1952-1982 11.4 51.6 80.6 72.1 131.2 820.0 

 1994-2012 29.6 62.8 80.3 70.7 100.5 262.0 

Nowa Wieś Podgórna 1952-1982 25.6 81.2 124.6 107.0 192.1 795.0 

 1990-2012 30.4 81.1 104.6 92.7 133.5 411.0 

Śrem 1952-1982 9.6 90.6 131.3 121.3 209.4 1061.4 

 1990-2012 36.6 85.4 110.2 97.6 140.7 425.0 

Poznań 1952-1982 12.3 87.9 132.7 112.5 197.1 832.0 

 1990-2012 33.7 94.6 120.3 106.0 149.8 482.0 

Oborniki 1952-1960 
1971-1982 

24.2 103.1 144.7 128.5 197.5 808.0 

 1990-2012 36.2 100.3 127.6 112.5 159.0 503.0 

Wronki 1952-1982 24.8 112.0 159.2 134.5 226.2 928.0 

 1990-2012 39.4 109.5 139.3 121.5 172.6 547.0 

Analiza wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim 

hydrologiczny rzeki Warty na podstawie współczynnika Parde’ego wykazała, że zmianie uległ 

rozkład odpływu w ciągu roku. Najsilniejsze zmiany występują w posterunku wodowskazowym  

w Uniejowie, gdzie reżim hydrologiczny został całkowicie zmieniony, a wartości współczynnika 

miesięcznych przepływów oscylują w granicach od 0,8 do 1,2. W pozostałych posterunkach 

wodowskazowych zbiornik silniej wpływa na redukcję przepływów w okresie jego napełniania 

natomiast w okresie od czerwca do października prowadzi do wzrostu objętości odpływu.  

W posterunkach od Konina do Wronek wartość współczynnika Parde’ego w latach 1952-1982 

wahała się od 0,6 do 1,6 po wybudowaniu zbiornika ich zmienność zmniejszyła się i wynosi od 0,7 

do 1,5 (Ryc. 21). Wraz w biegiem rzeki oddziaływanie zbiornika Jeziorsko na reżim hydrologiczny 

rzeki Warty ulega zmniejszeniu. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wnioskować, że 

zbiornik Jeziorsko na odcinku do Uniejowa do Wronek wpływa na redukcję przepływów wysokich 

natomiast w odniesieniu do przepływów niskich zasięg jego oddziaływania jest niższy od Uniejowa 

do Poznania. Zmianie uległ też procentowy rozkład odpływu średniego w kolejnych miesiącach w 

rozpatrywanych posterunkach wodowskazowych. 
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Ryc. 21. Współczynniki miesięcznych przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty (niebieski – lata 1952-
1982, czerwony - lata 1990-2012) 
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Analiza współczynników zmienności i rozpiętości przepływów wykazała, że przepływy 

rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko w latach 1990-2012 charakteryzowały się niższą 

zmiennością (Ryc. 22). Spowodowane to było wpływem zbiornika Jeziorsko na wyrównanie 

przepływów ekstremalnych podniesienie przepływów najniższych przy jednoczesnym obniżeniu 

przepływów wysokich. Wartości przepływów średnich były natomiast na zbliżonym poziomie. 

Zbiornik Jeziorsko wpływa także korzystnie na redukcją ryzyka występowania susz i powodzi na 

odcinku od Uniejowa do Wronek. 
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Ryc. 22. Współczynniki zmienności i rozpiętości przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty przed i po 
wybudowaniu zbiornika Jeziorsko (niebieski - lata 1952-1982, czerwony – lata 1990-2012) 
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Analiza stabilności przepływów ekstremalnych przeprowadzona przy pomocy indeksu Shannona 

wykazała, że w poszczególnych posterunkach wodowskazowych nie zaszły wyraźne zmiany 

zarówno w przypadku przepływów ekstremalnych minimalnych i maksymalnych. Wyjątkiem jest 

posterunek w Uniejowie, gdzie entropia przepływów minimalnych uległa wyraźnemu 

zwiększeniu (Ryc. 23). Wysoka wartość entropii świadczy o jednakowym prawdopodobieństwie 

występowania przepływów minimalnych w kolejnych miesiącach roku hydrologicznego. 

Wartości entropii miesięcznych przepływów maksymalnych były na ogół niższe od wartości 

entropii przepływów minimalnych, co świadczy o ich większej stabilności. 
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Ryc. 23. Stabilność reżimu odpływów miesięcznych rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko (niebieski - 
lata 1952-1982, czerwony – lata 1990-2012) 

Zastosowana miara statystyczna niestety posiada pewne wady, ponieważ nie dostarcza 

informacji o miesiącach, w których występują przepływy minimalne i maksymalne. Aby udzielić 

odpowiedzi na to pytanie opracowano histogramy występowania przepływów ekstremalnych: 

minimalnych i maksymalnych w kolejnych miesiącach. W przypadku przepływów minimalnych 

po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko nastąpił spadek częstotliwości występowania przepływów 
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najniższych w okresie od listopada do marca (Ryc. 24). W przypadku przepływów maksymalnych 

zaobserwowano wzrost częstotliwości ich występowania w maju i czerwcu (Ryc. 25). 
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Ryc. 24. Częstotliwość występowania przepływów minimalnych (niebieski - lata 1952-1982, czerwony - 
lata 1990-2012) 
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Ryc. 25. Częstotliwość występowania przepływów maksymalnych (niebieski - lata 1952-1982, 
czerwony - lata 1990-2012) 

3.1.5. Wnioski 

Autorzy opracowania mają świadomość, że podczas analizy wpływu zbiornika Jeziorsko  

i przyjętych na nim zasad gospodarowania na reżim hydrologiczny rzeki Warty występują pewne 

utrudnienia, które mają istotny wpływ na uzyskane wyniki. Trudności te wynikają przede wszystkim 

z braku informacji na temat przebiegu warunków meteorologicznych w porównywanych 
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wieloleciach. Ciągi pomiarowe stanów wody i przepływów mogą być niejednorodne genetycznie ze 

względu na wykonanie prac związanych z regulacją koryta rzeki oraz obwałowaniem. Dodatkowo 

brak jest informacji na temat zmian, jakie zaszły w odniesieniu do poborów, zrzutów i ewentualnych 

przerzutów wód oraz zmiany zagospodarowania i użytkowania, jakie zaszły w zlewni. Brak jest 

również informacji o zmianach reżimu hydrologicznego rzek, jakie zaszły w zlewniach największych 

dopływów rzeki Warty. Również wpływ obserwowanych zmian klimatu w zakresie wzrostu 

częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych utrudnia bezpośrednią analizę wpływu 

zbiornika na reżim hydrologiczny rzeki Warty. Na przestrzeni lat objętych analizą nastąpił też 

ogromny postęp w zakresie pomiarów natężenia przepływów, co ma istotne znaczenie szczególnie 

w strefie przepływów wysokich.  

Ocena potencjalnych zmian reżimu hydrologicznego rzeki Warty, a tym bardziej wpływu na 

organizmy wodne i od wód zależne na podstawie informacji o stanach i przepływach 

charakterystycznych bez wnikliwej analizy przekrojów poprzecznych rzeki i doliny zalewowej może 

okazać się niewystarczająca. Szczególnie w odniesieniu do zmian, jakie zaszły w profilach 

wodowskazowych zarówno w odniesieniu do koryta rzeki jak i doliny zalewowej. 

Przeprowadzone analizy wykazały, że zbiornik Jeziorski i przyjęty schemat gospodarowania 

wodą wpływają na charakterystyczne stany i przepływy wody w następującym zakresie: 

 W strefie przepływów niskich zasięg oddziaływania zbiornika obejmuje posterunki od 

Uniejowa do Poznania,  

 W strefie przepływów średnich zasięg oddziaływania zbiornika obejmuje posterunki od 

Uniejowa do Wronek,  

 W strefie przepływów wysokich zasięg oddziaływania zbiornika obejmuje posterunki od 

Uniejowa do Wronek,  

 Ocena wpływu zbiornika Jeziorsko na podstawie stanów wody może prowadzić do 

mylnych wniosków bez szczegółowej analizy przekrojów poprzecznych rzeki i doliny 

zalewowej w latach 1952-2012, decydujących o wielkości przepływu. 
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3.2. Określenie zakresu praktycznego oddziaływania wpływu pracy zbiornika Jeziorsko  

w zakresie średnich rocznych stanów i przepływów z najniższych (SNW i SNQ), średnich (SSW 

i SSQ) i najwyższych miesięcznych (SWW i SWQ) na parametry hydrologiczne rzeki Warty 

3.2.1. Określenie JCWP pozostających w zasięgu oddziaływania 

Przeprowadzona ocena wpływu zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim schematu 

gospodarowania wodami na charakterystyczne miesięczne, półroczne i roczne stany i przepływy 

wody pozwoliła na wyznaczenie JCWP będących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

zbiornika. Ze względu na zróżnicowany zasięg przestrzenny oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

na stany i przepływy charakterystyczne uznano, że ze względów praktycznych należy przyjąć 

największy zasięg oddziaływania, który wynika z analizy stanów i przepływów wysokich. 

Przeprowadzona ocena wykazała, że w bezpośrednim zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

znajduje się 16 JCWP. Wszystkie wytypowane JCWP mają statut wód sztucznych, wynika to 

przede wszystkim ze zmiany reżimu hydrologicznego rzeki Warty po wybudowaniu zbiornika 

Jeziorsko, jej uregulowania oraz obwałowania na znacznej długości. Lokalizację JCWP 

znajdujących się w zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko przedstawiono na ryc. 26, a ich 

syntetyczny opis w tab. 10. 

Tabela 10. Wykaz JCWP w zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

L.p. Nazwa JCWP Kod JCW Kod SCWP 

1 Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika PLRW600019183197 W0507 

2 Warta od Siekiernika do Neru PLRW600019183199 W0701 

3 Warta od Neru do Teleszyny PLRW600021183311 W0701 

4 Warta od Teleszyny do Topca PLRW600021183511 W0704 

5 Warta od Topca do Powy PLRW600021183519 W0707 

6 Warta od Powy do Prosny PLRW60002118399 W0708 

7 Warta od Prosny do Lutyni PLRW60002118519 W0902 

8 Warta od Lutyni do Moskawy PLRW60002118539 W0903 

9 Warta od Moskawy do Pyszącej PLRW600021185539 W0905 

10 Warta od Pyszącej do Kopli PLRW60002118573 W1001 

11 Warta od Kopli do Cybiny PLRW60002118579 W1007 

12 Warta od Cybiny do Różanego Potoku PLRW600021185933 W1007 

13 Warta od Różanego Potoku do Dopływu z Uchorowa PLRW600021185991 W1010 

14 Warta od Dopływu z Uchorowa do Wełny PLRW600021185999 W1201 

15 Warta od Wełny do Samy PLRW60002118719 W1201 

16 Warta od Samy do Ostrorogi PLRW60002118737 W1202 



 

Ryc. 26. Zasięg oddziaływania zbiornika Jeziorsko na JCWP
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3.2.2. Numeryczny model odcinka rzeki Warty od zapory czołowej zbiornika Jeziorsko 
do Obornik jako narzędzie określenia zakresu praktycznego oddziaływania 
wpływu pracy zbiornika Jeziorsko  

 
Zakres oddziaływania zbiornika Jeziorsko przeanalizowano na odcinku Jeziorsko – Wronki 

wykorzystując symulacje na modelu numerycznym. Utworzony z wykorzystaniem 

jednowymiarowego systemu modelowania przepływów nieustalonych SPRUNER  

(Wosiewicz i in. 1996). Model obliczeniowy odcinka rzeki Warty od zapory czołowej zbiornika 

Jeziorsko do Obornik zawierał 353 przekroje poprzeczne powiązane w 356 odcinki obliczeniowe. 

Model stanowił uzupełniający generator rozkładów przepływów i stanów umożliwiając 

przeprowadzenie dodatkowych analiz hydrologicznych i hydraulicznych w przekrojach 

wodowskazowych Uniejów, Koło, Sławsk, Nowa Wieś Podgórna i Poznań. Warunkami 

brzegowymi były hydrogramy stanów w dolnym przekroju brzegowym (Wronki) oraz hydrogram 

przepływów w górnym przekroju brzegowym (zapora czołowa zbiornika Jeziorsko). Na odcinku 

zapora czołowa zbiornika Jeziorsko – Poznań uwzględniono również główne dopływy Warty. Ner  

i Rgilewka modelowane były jako gałęzie modelu opisane przekrojami poprzecznymi a Prosna, 

Powa, Kiełbaska, Czarna Struga, Wrześnica i Kanał Mosiński jako dopływy skupione opisane 

hydrogramami przepływu.  

W celu oceny wpływu zbiornika przeanalizowano warunki hydrologiczne roku 2010, jako 

roku w którym przeszła ostatnia większa fala powodziowa na rzece Warcie. Dodatkowo warunki 

przejścia fali powodziowej 2010 roku są stosunkowo dobrze i wiarygodnie udokumentowane 

bezpośrednimi pomiarami stanów i przepływów na rzece Warcie i jej dopływach, które wykonali 

sami autorzy opracowania. Warunki przepływu analizowano uwzględniając pracę zbiornika 

Jeziorsko (realizowaną jeszcze wg starego pozwolenia wodno prawnego) w postaci hydrogramu 

zrzutu ze zbiornika oraz bez uwzględnienia pracy zbiornika (zrzut ze zbiornika odpowiadający 

hydrogramowi dopływu do zbiornika). Hydrogramy warunków brzegowych dla roku 

hydrologicznego 2010 przedstawiono na ryc. 27. 
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Ryc. 27. Warunki brzegowe modelu obliczeniowego dla roku hydrologicznego 2010 

 

Współczynniki szorstkości wyznaczono wykorzystując zmodyfikowaną metodę Cowena, 

gdzie poszczególne składowe n określane były w oparciu o analizę zdjęć lotniczych, 

numerycznego modelu terenu (NMT) oraz dostępnych pomiarów batymetrycznych i przepływów 

wykonanych w 2010 roku. Wartości współczynników szorstkości, w większości przypadków, 

zmieniały się w zakresie od 0,025 do 0,037, sporadycznie przekraczając ten przedział i osiągając 

wartość 0,047. W przekrojach poprzecznych obszary o odmiennej szorstkości charakteryzowane 

były różnymi współczynnikami oporów ruchu. Weryfikacja modelu została przeprowadzona dla 

hydrogramów stanów z 2010 roku w przekrojach wodowskazowych: Uniejów, Koło, Sławsk, 

Nowa Wieś Podgórna i Poznań. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów  

w przekrojach wodowskazowych przedstawiono na ryc. 28, 29, 30, 31, 32 i 33. 

Wytarowany model poprawnie opisuje zjawisko transformacji na długości modelowanego 

odcinka Warty dla  półrocza letniego. Wyniki dla półrocza zimowego zaburzone są przez warunek 

początkowy, którego wpływ dla tak długiego odcinka rzeki wygasa dopiero po 30 dobach 

symulacji. W trakcie półrocza zimowego 2010 roku wystąpiły intensywne zjawiska lodowe, stąd 

też stany wodowskazowe nie odpowiadają występującym przepływom. Na wykresach jest to 

dobrze widoczne pomiędzy 80 a 120 dobą symulacji, czyli na przełomie lutego i marca. Przebiegi 

czasowe stanów nie pokrywają się z przebiegiem zrzutu ze zbiornika. Stąd też należy ten okres 
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symulacji traktować jako mocno niepewny. Ważnym elementem procesu tarowania była korekta 

bilansów przepływu na całej długości. Posiadając informacje o bilansie przepływu z pomiarów 

wykonanych w 2010 roku określono hydrogramy uzupełniające bilans pomiędzy poszczególnymi 

przekrojami wodowskazowymi. Dla tak długiego odcinka modelowanej rzeki decydujący wpływ 

na odwzorowanie transformacji będzie miał właśnie bilans przepływów. Wpływa on zarówno na 

wielkość stanów jak i czas przejścia fali. Stąd też szczególną uwagę zwrócono na dopasowanie 

modelu zarówno w stanach jak i przebiegu samego zjawiska transformacji. 

Wytarowany i zweryfikowany model umożliwia wykonanie obliczeń dla różnych 

wariantów zrzutu ze zbiornika Jeziorsko, stanowiąc przydatne narzędzie wspomagania decyzji 

oraz optymalizacji pracy zbiornika. Ważnym elementem całego procesu jest oczywiście 

wiarygodność danych o stanach i przepływach i ciągłe ich uzupełnianie. W niniejszym 

opracowaniu model wykorzystano do analizy wpływu zbiornika Jeziorsko na rozkłady stanów  

i przepływów w odcinku Warty położonym poniżej zapory czołowej (ryc. 28-33). 
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Ryc.28. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010 w przekroju 
wodowskazowym Uniejów 
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Ryc.29. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Koło 
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Ryc.30. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
 w przekroju wodowskazowym Sławsk 
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Ryc.31. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Nowa Wieś Podgórna 
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Ryc.32. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Śrem 
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Ryc.33. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Poznań 
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3.2.3. Określenie rodzaju i zakresu (charakterystyki) oddziaływania 

 Szczegółowy zakres i rodzaj oddziaływania zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim schematu 

gospodarowania wodami na reżim hydrologiczny rzeki Warty przedstawiono w odniesieniu do roku 

hydrologicznego 2010. W tym celu przeprowadzono wariantowe obliczenia symulacyjne, zakładając: 

 Wariant I – transformacja przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty od profilu Uniejów do 

profilu Poznań bez zbiornika Jeziorsko, 

 Wariant II – transformacja przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty od profilu Uniejów do 

profilu Poznań z uwzględnieniem wpływu  zbiornika Jeziorsko i przyjętego na nim 

schematu gospodarowania wodami. 

Hydrogramy przepływów stanowiące górny warunek brzegowy w modelu obliczeniowym  dla 

wariantów I i II przedstawiono na ryc. 34. Wynikiem symulacji były hydrogramy codziennych 

stanów i przepływów wody w profilach zlokalizowanych poniżej zbiornika: Uniejów, Nowa Wieś 

Podgórna i Poznań. 
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Ryc.34. Górny warunek brzegowy dla wariantu I (zrzut ze zbiornika Jeziorsko w roku hydrologicznym 2010) oraz  
wariantu II  ( hydrogram przepływu z przekroju wodowskazowego Sieradz z uwzględnieniem przyrostu zlewni) 
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Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wykazały, że zbiornik Jeziorsko i przyjęty na nim 

schemat gospodarowania wodą wpływa na reżim hydrologiczny rzeki Warty na całym 

analizowanym odcinku. Szczególnie wpływ ten się zaznacza w okresie napełniania zbiornika  

(od stycznia do połowy kwietnia). W okresie tym dochodzi do całkowitego ścięcia niewielkich fal 

wezbraniowych. W przeważającym okresie letniego półrocza hydrologicznego gdy na zbiorniku 

utrzymywany jest NPP zbiornik w niewielkim stopniu wpływa na reżim hydrologiczny rzeki Warty. 

Szczególnie w zasobnych w wodę letnich półroczach hydrologicznych zakres oddziaływania 

zbiornika na reżim hydrologiczny rzeki jest niewielki. W okresie występowania ekstremalnych 

wezbrań w letnich półroczach hydrologicznych wpływ oddziaływania zbiornika na redukcję fali 

powodziowej jest niższy niż w okresie zimowych półroczy hydrologicznych, gdy zbiornik jest 

opróżniony i przygotowany na ich przyjęcie (Ryc. 35.).  
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Ryc. 35.  Przebieg codziennych przepływów rzeki Warty w roku hydrologicznym 2010 (linia niebieska – bez 
zbiornika Jeziorsko, linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 

 

Analiza miesięcznych przepływów charakterystycznych NQ, SQ i WQ w roku 2010 

wykazała, że zbiornik Jeziorsko i przyjęty na nim schemat gospodarowania wodą najsilniej 

wpływa w zimowym półroczu na przepływy wysokie, mniej na przepływy średnie i niskie.  

W letnich półroczach hydrologicznych oddziaływanie zbiornika Jeziorsko na przepływy 

charakterystyczne jest na zbliżonym poziomie. 

Pod względem zasięgu przestrzennego oddziaływanie zbiornika najwyraźniej zaznacza się 

w profilu Uniejów zlokalizowanym bezpośrednio poniżej zbiornika, następnie wraz z biegiem 

rzeki Warty wpływ ten stopniowo maleje, jednak nadal jest dostrzegany w profilu Poznań  

(Ryc. 36, 37, 38). 
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Ryc.36. Porównanie najniższych miesięcznych przepływów wody (NQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia niebieska – 
bez zbiornika Jeziorsko, linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 
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Ryc. 37. Porównanie średnich miesięcznych przepływów wody (SQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia niebieska – 
bez zbiornika Jeziorsko, linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 
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Ryc. 38. Porównanie najwyższych miesięcznych przepływów wody (WQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia 

niebieska – bez zbiornika Jeziorsko, linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 
 

Funkcjonowanie zbiornika Jeziorsko wpływa na obniżenie stanów wody wzdłuż biegu rzeki 

na całym rozpatrywanym odcinku. Szczególnie w okresie do stycznia do połowy kwietnia 

dochodzi do obniżenia stanów: średnio od 15 do 20 cm stanów niskich, od 20 do 25 cm stanów 

średnich a od 20 nawet do 50 cm stanów wysokich. Obniżenie stanów wody najwyraźniej widać 

w profilu Uniejów następnie zasilanie rzeki Warty wodami największych dopływów powoduje,  

że wpływ ten z biegiem rzeki zmniejsza się (Ryc. 39, 40, 41). 
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Ryc. 39. Zmiany niskich miesięcznych stanów wody (NW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku wybudowania 
zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 40. Zmiany średnich miesięcznych stanów wody (SW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku 
wybudowania zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 41. Zmiany wysokich miesięcznych stanów wody (WW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku 
wybudowania zbiornika Jeziorsko 

 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wykazały, że zbiornik Jeziorsko w okresie od 

stycznia do kwietnia może powodować całkowite ścięcie niewielkich fal wezbraniowych.  

W konsekwencji może to prowadzić do ograniczenia występowania zalewów na obszarach od 

wód zależnych będących przedmiotem ochrony. 

Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego umożliwiło również określenie częstotliwości 

występowania zalewów dla obu wariantów obliczeniowych (Ryc. 42). 

 

Ryc. 42. Liczba dni ze stanami powyżej wody brzegowej dla roku 2010 (niebieski - Wariant I, czerwony - Wariant II). 
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Na ryc. 42 widoczna jest znacząca redukcja liczby dni powyżej wody brzegowej 

spowodowana oddziaływaniem zbiornika we wszystkich przekrojach wodowskazowych  

z wyłączeniem Uniejowa. Erozja dna poniżej zapory spowodowała znaczące obniżenie się 

rzędnych koryta w Uniejowie. Stąd też przepływ brzegowy jest bardzo wysoki w porównaniu  

z pozostałymi przekrojami wodowskazowymi (przepływ brzegowy w Uniejowie wynosi Qkor = 237 

m3/s a dla porównania w Poznaniu przyjmuje on wartość 152 m3/s). Zbiornik może zatem 

oddziaływać negatywnie na formalnie ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

obszary chronione znajdujące się w zasięgu oddziaływania rzeki Warty, które wymagać będą 

okresowego zalewania i dużej wilgotności. 

Zbudowany model rzeki Warty pozwolił także określić zmiany stanów wody jakie 

wystąpiły w analizowanych profilach wodowskazowych, które wynikają ze zmiany przepływów 

charakterystycznych wywołanych działaniem zbiornika Jeziorsko (Tab. 11). Zgodnie z 

oczekiwaniami wyniki wskazują na znaczące podniesienie się stanów niskich (dla NNQ) oraz 

obniżenie stanów wysokich (dla SWQ).  

Model numeryczny został opracowany na podstawie aktualnych przekrojów. Autorzy 

napotkali problem znalezienia jednorodnego, wiarygodnego zbioru danych o przekrojach 

analizowanego odcinka Warty przed powstaniem zbiornika. W związku z tym uzyskane wyniki 

(różnice stanów w przekrojach wodowskazowych wynikające ze zmiany rocznych przepływów 

charakterystycznych przed i po budowie zbiornika) traktować należy jako analizę warunków 

przepływu odniesioną do pracy zbiornika dla aktualnego stanu koryta. Sytuacja sprzed budowy 

zbiornika (dane z lat 1952-1982) odpowiada sytuacji hipotetycznego wariantu braku zbiornika, a 

uwzględnione dane z lat 1990 – 2012 odpowiadają warunkom aktualnym. W związku z tym 

można oczywiście oceniać wielkość tych zmian w kontekście pracy zbiornika co jest bezsporne 

jednak pamiętać należy o możliwych błędach wynikających ze zmian geometrii i zabudowy koryta 

w ciągu prawie 50 lat. Zmiany warunków przepływu mogą wynikać także ze zmiany stanu 

międzywala (aktualnego i tego sprzed 50 lat) oraz zmian układu poziomego rzeki (przebudowa 

układu koryta, budowa wałów). 
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Tabela 11. Zmiany stanów w przekrojach wodowskazowych wynikające ze zmiany rocznych przepływów 
charakterystycznych przed i po budowie zbiornika obliczone dla aktualnych geometrii przepływu  
z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

 

 

Wyniki otrzymane z modelu numerycznego umożliwiły ilościową ocenę wpływu zbiornika 

Jeziorsko na transformację przepływu dolnego odcinka Warty. Szersza analiza hydrologiczna dla 

przepływów i stanów charakterystycznych przedstawiona została w rozdziale 3.1. Porównanie 

obydwu wariantów umożliwiło ocenę wpływu zbiornika między innymi na redukcję 

maksymalnych stanów i przepływów w 2010 roku, wyznaczenie liczby dni o stanach powyżej  

i poniżej rzędnej wody brzegowej. Model umożliwił również wyznaczenie wartości przepływów, 

które mieszczą się w obrębie koryta głównego (woda korytowa Qkor). Dodatkowo obliczono 

wartości zmian przyrostów stanów dla wybranych przepływów charakterystycznych w okresie 

przed i po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko. Redukcję rzędnych i przepływów maksymalnych  

w 2010 roku przedstawia tabela 12. 

 

 

 

 

Lata Poznań Śrem Nowa Wieś Podgórna Uniejów 

                

NNQ [cm] NNQ [cm] NNQ [cm] NNQ [cm]

1952-1982 12.3 
55 

9.6 
67 

20.9 
19 

15.7 
9 

1990-2012 32.2 33.2 28.9 18.8 

 SNQ [cm] SNQ [cm] SNQ [cm] SNQ [cm]

1952-1982 74 
6 

74.3 
-6 

67.7 
1 

44.9 
-12.1 

1990-2012 78.5 71.9 68.5 38.4 

 SSQ [cm] SSQ [cm] SSQ [cm] SSQ [cm]

1952-1982 106 
-8 

103.7 
-13 

98.3 
-13 

64.3 
-23.4 

1990-2012 100.2 93 89.1 49.6 

 ZSQ [cm] ZSQ [cm] ZSQ [cm] ZSQ [cm]

1952-1982 87.4 
-8 

85.7 
-13 

82 
-12 

56.2 
-22 

1990-2012 82.1 76.2 74.3 43.3 

 SWQ [cm] SWQ [cm] SWQ [cm] SWQ [cm]

1952-1982 151.28 
-31 

157.1 
-38 

146.2 
-40 

103.7 
-52 

1990-2012 126.04 119.8 114.8 63.6 
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Tabela 12. Redukcja maksymalnych rzędnych i przepływów w przekrojach wodowskazowych dla roku 
hydrologicznego 2010 

 

Wariant 

Przekroje wodowskazowe 
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I 361.0 105.66 431.1 92.727 414.63 81.526 600.58 73.359 592 63.5 594.3 56.03 

II 438.6 105.97 512.15 92.93 504.4 81.77 686.1 73.61 679 63.68 649 56.28 

 

Największa redukcja przepływu wystąpiła w przekrojach Nowa Wieś Podgórna, Śrem i 

Koło, które są położone poniżej ujścia dopływów (Prosna i Ner), a nie posiadają dużej retencji 

dolinowej. Przepływy powyżej Sławska redukuje dolina Koninsko-Pyzderska a powyżej Poznania 

szeroka dolina zalewowa poniżej Śremu. 

Przedstawione powyżej wyniki modelowania numerycznego wskazują na znaczący wpływ 

zbiornika Jeziorsko na transformację przepływów odcinka Warty położonego poniżej zapory 

czołowej. Analiza wykonana dla roku hydrologicznego 2010 jest przykładem zastosowania modeli 

numerycznych do oceny wpływu różnorakich budowli hydrotechnicznych na reżim przepływu  

w sieciach rzecznych. Możliwość szybkiego wykonania analiz wariantowych wspomaga proces 

decyzyjny zarządzania zbiornikiem (np. analiza wpływu zmiany instrukcji gospodarowania wodą) 

zarówno w trakcie normalnego cyklu eksploatacji jak i w sytuacjach ekstremalnych. 

W celu przeanalizowania wpływu zb. Jeziorsko na obszary chronione zlokalizowane 

poniżej zbiornika określono m.in. wielkość przepływu brzegowego. Przepływ brzegowy to 

wielkość powyżej, której woda występuje z koryta. Zagadnienie to można również analizować 

określając stan lub rzędną wody brzegowej. Trudność posługiwania się tymi wielkościami wynika 

z naturalnej zmienności przekrojów koryta, gdzie rzędne brzegów nawet w sąsiednich 

przekrojach mogą zmieniać się w zakresie ponad 1 m. Wykazała to m.in. analiza przeprowadzona 

w ramach Studium funkcjonalności zbiornika retencyjnego Jeziorsko (2013) wykonana przez 

BSiPBW Hydroprojekt Poznań. Na podstawie analizy numerycznego modelu terenu dla odcinaka 

powyżej Sławska wygenerowano profil podłużny prawego brzegu Warty (Rys. 39 opracowania 

Hydroprojekt 2013) gdzie lokalne różnice rzędnych sięgały 1,5 m. W tej sytuacji pojęcie wody 

brzegowej oraz przepływu brzegowego dla konkretnego przekroju nastręcza problemów i 
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obarczone jest dużym błędem. Wyznaczone w powyższym opracowaniu rzędne wody brzegowej 

wynosiły dla przekroju Koło 90,80 m n.p.m., Konin 82,00 m n.p.m., Sławsk 79,90 m n.p.m. i 

Pyzdry 72 m n.p.m.  

W tym kontekście analiza wpływu zbiornika retencyjnego Jeziorsko na obszary chronione 

odniesiona zmiany wielkości przepływów charakterystycznych (szczególnie wartości SWQ) dla 

przekrojów granicznych wyznaczających te obszary jest z natury obarczona dużym błędem. 

Korzystając z modelu hydrodynamicznego rzeki Warty dla wskazanych przekrojów wyznaczono 

wartości rzedniej i przepływu wody brzegowej (Tab. 13). 

Woda brzegowa dla przekrojów w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 

przyrody przekracza (często znacznie np. Uniejów, Oborniki) wartości przepływów SWQ (tab.16) 

nawet tych sprzed wybudowania zbiornika kiedy częstość i wielkość zalewów była znacznie 

większa niż po wybudowaniu zbiornika (tab. 7, 8, 9). Odnosi się to zarówno do wartości średnich 

z półrocza letniego jak i rocznych. Wszystkie wyznaczone wartości są mniejsze od wody 

brzegowej! Co oczywiście nie neguje możliwych sytuacji, że w niektórych miejscach dla 

przepływów mniejszych od SWQ może dochodzić do lokalnych podtopień na terenach 

zalewowych objętych ochroną. Tym bardziej, że w niektórych przekrojach (np. Nowa Wieś 

Podgórna, Poznań) różnice wielkości SWQ sprzed wybudowania zbiornika i przepływu 

brzegowego dla okresu rocznego są niewielkie. 

 

Tabela 13. Wielkość przepływu i rzędna wody brzegowej w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 
przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie 
zbiornika obliczone dla aktualnych geometrii przekrojów z wykorzystaniem modelu 
hydrodynamicznego  

Nazwa obszaru 

Lokalizacja 
względem 

obszaru 
chronionego 

Lokalizacja 
[km] 

Woda 
brzegowa 

[m
3
/s] 

Rzędna wody 
brzegowej 
[m n.p.m.] 

Puszcza Notecka PLB300015 początek 199,5 324 49.4 

Ostoja Rogalińska PLB300017 

początek 304,1 358 66.34 

koniec 248,6 194 59.23 

Dolina Środkowej Warty PLB300002 

początek 466,1 172 104.55 

koniec 336,1 149 71.31 

Ostoja Nadwarciańska PLH300009 

początek 397,1 159 82.67 

koniec 336,1 149 71.31 
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Lasy Żerkowsko Czeszowskie 
PLH300053 

początek 336,1 149 71.31 

koniec 317,1 257 68.31 

Rogalińska Dolina Warty PLH300012 

początek 303,6 324 64.93 

koniec 248,6 194 59.23 

Ostoja Wielkopolska PLH300010 

początek 254,6 190 56.15 

koniec 246,6 251 57.10 

Biedrusko PLH300001 

początek 223,6 311 53.28 

koniec 202,6 324 47.85 

Czeszewski Las 

początek 331,6 165 71.53 

koniec 329,6 165 71.51 

Krajkowo 

początek 273,6 313 60.51 

koniec 270,8 278 59.83 

Słonawy początek 199,1 324 49.40 

Rogaliński Park Krajobrazowy 

początek 284,1 172 61.7 

koniec 250,1 194 58.22 

Żrekowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

początek 336,1 149 71.3 

koniec 321,1 185 69.42 

Nadwarciański Park Krajobrazowy 

początek 378,1 147 79.42 

koniec 340,1 111 72.00 

 

Wartości stanów wody w przekrojach zlokalizowanych w granicach formalnie 

ustanowionych form ochrony przyrody wynikające z wartości rocznych przepływów 

charakterystycznych (w tym SWQ) sprzed i po budowie zbiornika mieszczą się w zakresie wody 

brzegowej. W związku z tym również różnice wynikające ze zmiany rocznych przepływów 

charakterystycznych przed i po budowie zbiornika są na tyle niewielkie (Tab. 14), że trudno tu 

wskazać jednoznaczny wpływ zbiornika na stan terenów zalewowych. 

Nie ulega wątpliwości, że przed wybudowaniem zbiornika częstość zalewów była większa. 

Wykazała to analiza przeprowadzona w ramach Studium funkcjonalności zbiornika retencyjnego 

Jeziorsko (2013) wykonana przez BSiPBW Hydroprojekt Poznań, gdzie wykorzystano codzienne 

stany wody dla wodowskazów Koło, Konin i Pyzdry z lat 1922-1982. Zalewy historyczne 

(przekraczanie rzędnej wody brzegowej) występowały często i w różnych porach roku. Obecnie 

sytuacja ta zmieniła się dość radykalnie lecz trudno tu wskazać jednoznacznie na wpływ zbiornika 

(możliwa jest także ogólna zmiana tendencji hydrologicznych wynikająca ze zmian klimatu, zmian 
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w obrębie zlewni itp.). Opierając się tylko na wartościach średnich miesięcznych otrzymanych od 

Zamawiającego zagadnienie to wykracza poza zakres niniejszego opracowanie, w związku z tym 

problem ten w tym miejscu został tylko zasygnalizowany jako fakt wynikający z analizy innych 

opracowań. 

 
Tab.14. Zmiany stanów w przekrojach zlokalizowanych w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 

przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika 
obliczone dla aktualnych geometrii przekrojów z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

Nazwa obszaru XI-X V-X 

SNW 

[cm] 

SSW 
[cm] 

SWW 
[cm] 

SNW 

[cm] 

SSW 
[cm] 

SWW 
[cm] 

Puszcza Notecka - 
PLB300015 

-22, -2 -31, -16  -30, -25  -33, -7 -12, -8 -11 

Ostoja Rogalińska - 
PLB300017 

-16, -8  -39, -18  -60, -51  -17, -1 -22, -17 -31, -19 

Dolina Środkowej Warty - 
PLB300002 

-35, 1 -40, -8  -66, -57  -21, 9 -15, -7 -26, -10 

Ostoja Nadwarciańska 
PLH300009 

-22, 1  -28, -8 -63, -57 -10, 9 -12, -7 -20, -10 

Lasy Żerkowsko Czeszowskie 
PLH300053 

-4, 1 -14, -8  -59, -57 3, 9 -13, -7 -15, -10 

Rogalińska Dolina Warty 
PLH300012 

-16, -8  -39, -18  -60, -51  -17, -1 -22, -17 -31, -19 

Ostoja Wielkopolska 
PLH300010 

-16, -15  -40, -37  -53, -50  -17, -15 -22 -31, -30 

Biedrusko PLH300001 
-22, -19  -40, -32  -41, -31  -32, -24 -19, -13 -26, -13 

Dąbrowy Obrzyckie 
PLH300003 

-12, -10  -23, -22  -27, -25  -20, -17 -10 -11 

Czeszewski Las 
-1, 0 -10, -9 -58, -57 7, 8 -9, -8 -12, -11 

Krajkowo 
-14 -30, -29  -58 -11, -10 -23 -27, -26 

Słonawy 
-22, -21  -31 -30 -33, -32 -12 -11 

Dołęga Jeziorsko 
-15 -26 -28 -24, -23 -11 -11 

Sierakowski Park 
Krajobrazowy 

-2 -16 -25 -7 -8 -11 

Rogaliński Park 
Krajobrazowy 

-16, -13  -39, -25  -62, -51  -16, -7 -23, -22 -30, -24 

Żrekowsko-Czeszewski Park 
Krajobrazowy 

-3, 1 -13, -8  -58, -57  4, 9 -12, -7 -14, -10 

Nadwarciański Park 
Krajobrazowy 

-15, 0 -22, -9 -61, -57 -4, 8 -10, -7 -17, -11 
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3.2.4. Analiza wpływu projektowanego obniżenia normalnego piętrzenia do rzędnej 

120,00 m n.p.m. na ustalenia zakresu i wielkości dotychczasowego 

oddziaływania zbiornika na parametry hydrologiczne rzeki Warty poniżej 

zbiornika 

Wykorzystując opracowany na potrzeby ekspertyzy „Analiza wpływu obniżenia, na 

zbiorniku Jeziorsko, normalnego poziomu piętrzenia (NPP) na kształtowanie zasobów wodnych w 

zakresie przepływów niskich i wysokich (na podstawie analizy charakterystycznych lat suchych  

i mokrych)” (Przybyła i inni 2011) model retencji zbiornika przeprowadzono badania 

oddziaływania zbiornika Jeziorsko na parametry hydrologiczne rzeki Warty poniżej zbiornika. 

Analizę wykonano dla przepływów niżówkowych oraz maksymalnych. Obliczenia wykonano 

wykorzystując dane dla roku suchego 1995 i roku mokrego 2010.  

 

Analiza przepływów niżówkowych 

Do analizy przyjęto wariant z rzędną NPP = 120,50 m n.p.m. oraz rzędną obniżoną do 

120,00 m n.p.m. (Ryc. 43 i 44). Obliczenia wpływu obniżenia wykonano wykorzystując dane z 

okresu od 01.07.1995 r. do 27.11.1995 r., gdzie w trakcie głębokiej niżówki od 09.08 do 29.08 

średni dopływ do zbiornika wynosił tylko 11,2 m3/s co zbliżone jest do wartości przepływu NNQ = 

12,5 m3/s dla okresu letniego dla przekroju Sieradz. Wyniki w postaci wartości uśrednionego 

odpływu i liczby dni zrzutu minimalnego dla przedstawionych wyżej wariantów obliczeń 

zestawiono w tabeli 15. 
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Ryc. 43. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,50 m n.p.m. 
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Ryc. 44. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,00 m n.p.m. 

 

Dodatkowo dla wariantu z NPP = 120,00 m n.p.m. uwzględniono nowy schemat pracy 

zbiornika zakładający aż do 15 września utrzymywanie stałego poziomu piętrzenia osiągniętego  

w czasie napełniania zbiornika ale nie wyższego niż 120,00 m n.p.m. (odpływ równy dopływowi). 

Wyniki tej symulacji przedstawiono na ryc. 45. Wydłużenie okresu utrzymywania na zbiorniku 

wyższych stanów skutkuje koniecznością szybszej redukcji stanów w okresie od 16  września do 

31 grudnia. 

 

116.0

116.5

117.0

117.5

118.0

118.5

119.0

119.5

120.0

120.5

03-09

23-09

13-10

02-11

22-11

12-12

01-01

Data

H
z 

[m
 n

.p
.m

]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Q
 [

m
3
/s

]

 

Ryc. 45. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,00 m n.p.m. z nowym 
schematem pracy zbiornika (nowe pozwolenie wodno prawne) 
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Tabela 15. Zestawienie wyników dla fali niżówkowej z 1995 roku przy różnych wariantach NPP 

Pojemność zbiornika Stan w zbiorniku Zrzut minimalny Uśredniony odpływ 
Liczba dni zrzutu 

minimalnego 

V [hm3] H [m n.p.m.] Qmin [m3/s] Qs [m3/s]  [dni] 

142,8 120,00 20,00 28,64 20 

162,5  120,50 20,00 30,15 1 

 

Z analizy wyników symulacji pracy zbiornika przy dopływie minimalnym (Tab. 15) wynika, 

że dla wartości NPP = 120,50 m n.p.m. można uzyskać sytuację, gdy tylko w jednym dniu zrzut ze 

zbiornika osiągnie minimalną wartość 20 m3/s, natomiast uśredniony odpływ wyniesie 30,15 

m3/s. Zmniejszając objętość użytkową zbiornika przy zejściu z wartością NPP do rzędnej  

120,00 m n.p.m. dni takich uzyskujemy już 20, a wartość średniego odpływu spadnie do  

28,64 m3/s.  

 

Tabela 16. Minimalne zrzuty ze zbiornika Jeziorsko w latach 1993 – 2010 
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Liczba dni z przepływem 
poniżej 20,0 m

3
/s 4

0
 

2
6

 

1
3

 

1
0

1
 

4
 - - - - - - - - - - - - - 

 

Przepływ minimalny 20 m3/s został przyjęty z jednej strony na podstawie analizy 

hydrogramów minimalnych zrzutów ze zbiornika (Tab. 16) oraz ograniczenia prędkości 

podnoszenia i obniżania się zwierciadła wody w zbiorniku co wynika z Instrukcji Gospodarowania 

Wodą (Hydroprojekt Poznań 2008 r.). Z drugiej strony przepływ minimalny wynika z potrzeby 

zapewnienia przepływu nienaruszalnego 14,5 m3/s oraz zaspokojenia potrzeb wodnych 

wynikających z pozwoleń wodnoprawnych w obrębie zbiornika (ok. 3,8 m3/s) i możliwości 

przerzutu wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego wody z rzeki Warty w km 406,6 

poprzez pompownię Morzysław w ilości 5,9 m3/s. Zrzut minimalny na poziomie 20 m3/s 

gwarantuje uzupełnienie wody w systemie chłodniczym elektrowni Pątnów i Konin. 
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Analiza przejścia fali powodziowej 

Wykorzystując opracowany model retencji zbiornika przeprowadzono również badania 

warunków pracy zbiornika Jeziorsko, w warunkach przejścia fali powodziowej w 2010 roku (Ryc. 46).  
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Ryc. 46. Hydrogram dopływu i odpływu wody i napełnienie zbiornika Jeziorsko w roku 2010 
 

Do analizy przyjęto okres przejścia fali powodziowej przez zbiornik  

(od 05.05.2010 r. do 29.05.2010 r.). Badania wykonano dla dwóch założonych wartości NPP: 

120,50 m n.p.m., i 120,00 m n.p.m. (Ryc. 47). 
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Ryc. 47. Hydrogram dopływu i odpływu wody ze zbiornika Jeziorsko w trakcie przejścia fali powodziowej w roku 
2010 z nałożonymi hydrogramami optymalnych zrzutów dla h założonych wartości NPP 

 

Wyniki obliczeń przy założeniu maksymalnego zrzutu ze zbiornika równego 315 m3/s  

i uzyskanej w ten sposób redukcji kulminacji fali powodziowej na poziomie 167 m3/s przedstawiono 

w tabeli 17. Maksymalny zrzut ze zbiornika został wyznaczony jako wynik optymalizacji 

wielokryterialnej z narzuconymi warunkami pracy zbiornika. Z analizy tabeli 17 wynika, że przy 

niższym NPP - poziomie piętrzenia na zbiorniku - można uzyskać większą wartość rezerwy 

powodziowej, natomiast wartości rezerwy przygotowanej są wówczas równe zero. Rezerwa 

przygotowana wynika ze zwiększenia zrzutu jeszcze przed nadejściem fali powodziowej, co związane 

jest z trafnością prognozy dopływu do zbiornika. Na podstawie wyników obliczeń symulacji pracy 

zbiornika w trakcie dopływu do zbiornika Jeziorsko fali powodziowej w 2010 roku dla różnych 

wartości NPP wyznaczono również liczbę dni maksymalnego zrzutu. Liczba dni występowania zrzutu 

maksymalnego dla hydrogramów optymalnych wskazuje na konieczność posiadania dobrej, 

długotrwałej prognozy dopływu (minimum 6-cio dniowej) dla NPP = 120,50 m n.p.m. 

 
Tabela 17. Wyniki obliczeń symulacji pracy zbiornika w trakcie dopływu do zbiornika Jeziorsko  

fali powodziowej w 2010 roku dla różnych wartości NPP 

Rezerwa powodziowa 
[hm3] 

Stan w zbiorniku 
[m n.p.m.] 

Rezerwa  
przygotowana 

[hm3] 

Liczba dni zrzutu  
maksymalnego 

39,7 120,50 2,9 6 

59,2 120,00 0,0 2 
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4. Identyfikacja potrzeb hydrologicznych formalnie ustanowionych, na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, obszarów chronionych w zlewni SCWP Zbiornik 

Jeziorsko oraz w zlewniach JCWP rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko,  

w zasięgu zidentyfikowanego praktycznego oddziaływania 

 W granicach analizowanego odcinak rzeki Warty znajdują się formy ochrony przyrody 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627 ze zm.) wymienione w tabeli poniżej (tab. 18). W dalszej części niniejszego rozdziału 

szczegółowej analizie poddano te formy ochrony przyrody (szare komórki w tabeli nr 18), dla 

których stwierdzono, że praktyczne oddziaływanie zbiornika może wpłynąć na ich cele ochrony i 

posiadają plan zadań ochronnych (PZO). Dla obszaru Ostoja Wielkopolska nie wykonano PZO ale 

wykorzystano Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego operat siedliska i gatunki obszarów 

natura 2000 (Chudzicki 2013). W przypadku obszaru Natura 200 - Ostoja Rogalińska (PLB300017) 

nie przeprowadzono oddzielnej analizy (brak PZO) ale obszar ten pokrywa się z dwoma innych 

obszarami Natura 200: Ostoja Wielkopolska (PLH300010) i Rogalińska Dolina Warty (PLH300012). 

 
Tabela 18. Formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach określonego praktycznego 
oddziaływania zbiornika Jeziorsko 
 
Nazwa obszaru Podstawa prawna obszaru chronionego Plan zadań ochronnych 

Obszar Natura 2000 

Zbiornik Jeziorsko - PLB100002 Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 11 

marca 2014 r. poz. 1181 

Puszcza Notecka - PLB300015 Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

18 marca 2014 r. poz. 1793 oraz 

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18 

marca 2014 r. poz. 698 

Ostoja Rogalińska - PLB300017 Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Nie posiada 

Dolina Środkowej Warty - 

PLB300002 

Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133. 

Nie posiada 

Ostoja Nadwarciańska 

PLH300009 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

19 marca 2014 r. poz. 1819 

Lasy Żerkowsko Czeszowskie 

PLH300053 

Decyzja KE z  10.01.2011 r. Nie posiada 
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Rogalińska Dolina Warty 

PLH300012 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

31 lipca 2013 r. poz. 4754 

Ostoja Wielkopolska 

PLH300010 

 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Nie posiada 

Biedrusko PLH300001 Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

18 grudnia 2013 r. poz. 7291 

Dąbrowy Obrzyckie PLH300003 Decyzja KE z  13.11.2007 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

11 września 2012 r. poz. 3798 

Rezerwat przyrody 

Czeszewski Las Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 47, poz. 

1093 

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 

16 grudnia 2004 r. nr 181, poz. 

4006 

Krajkowo M. P. z 1958 r. Nr 64, poz. 373 zast. Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 214 poz. 

3335 

Nie posiada 

Słonawy M. P. z 1957 r. Nr 27, poz.186 Nie posiada 

Dołęga Jeziorsko M. P. z 1958 r. Nr 69, poz. 406 zast. Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 105, poz. 

1757 

Nie posiada 

Park Krajobrazowy 

Sierakowski Park Krajobrazowy Rozporz. 6/01 Wojewody Poznańskiego z 

12.08.1991. 

Nie posiada 

Rogaliński Park Krajobrazowy Rozporz. 4/97 Wojewody Poznańskiego z 

26.06.1997. 

Nie posiada 

Żrekowsko-Czeszewski Park 

Krajobrazowy 

Rozporz. 1/94 Wojewody Kaliskiego i 

Wojewody Poznańskiego z 17.10.1994 

Nie posiada 

Nadwarciański Park 

Krajobrazowy 

Rozporz. Nr 60 Wojewody Konińskiego z 

19.10.1995 w sprawie utw. NPK. 

Nie posiada 
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4.1. Zbiornik Jeziorsko PLB100002 

4.1.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Obszar o powierzchni 10186,1 ha położony jest w dolinie Warty na terenie województwa 

łódzkiego. W ostoi występuje co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,  

3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCzK). Ważna ostoja lęgowych i migrujących ptaków 

wodno-błotnych. 

 Zbiornik Jeziorsko PLB100002 znajduje się w Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET Polska. 

W południowej części obszaru znajduje się rezerwat ornitologiczny Jeziorsko. Wszystkie cenne 

dla awifauny obszary rezerwatu znajdują się w obszarze Natura 2000. 

Lokalizację obszaru przedstawiono na rycinie nr 48. 

 
Ryc. 48. Granice obszaru Natura 2000 - PLB100002 Zbiornik Jeziorsko 
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4.1.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

 Na terenie obszaru Jeziorsko PLB100002 ochrona koncentruje się na ważnych dla Europy 

gatunkach zwierząt. Przedmiotem ochrony jest 26 gatunków ptaków: 

1. A004  perkozek  (Tachybaptus ruficollis) 
2. A005  perkoz dwuczuby  (Podiceps cristatus) 
3. A391  kormoran  (Phalacrocorax carbo sinensis) 
4. A022  bączek  (Ixobrychus minutus) 
5. A027  czapla biała  (Egretta alba) 
6. A028  czapla siwa  (Ardea cinerea) 
7. A038  łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) 
8. A039  gęś zbożowa  (Anser fabalis) 
9. A041  gęś białoczelna  (Anser albifrons) 
10. A043  gęgawa  (Anser anser) 
11. A048  ohar  (Tadorna tadorna) 
12. A051  krakwa  vAnas strepera) 
13. A052 cyraneczka  (Anas crecca) 
14. A053 krzyżówka  (Anas platyrhynchos) 
15. A059 głowienka Aythya ferina) 
16. A127 żuraw  (Grus grus) 
17. A142 czajka  (Vanellus vanellus) 
18. A156 rycyk  (Limosa limosa) 
19. A160 kulik wielki  (Numenius arquata) 
20. A162 krwawodziób  (Tringa totanus) 
21. A177 mewa mała  (Hydrocoloeus minutus) 
22. A193 rybitwa rzeczna  (Sterna hirundo) 
23. A196 rybitwa białowąsa  (Chlidonias hybryda) 
24. A197 rybitwa czarna  (Chlidonias niger) 
25. A249 brzegówka  (Riparia riparia) 
26. A336 remiz (Remiz pendulinus) 

4.1.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

Celem ochrony dla 20 gatunków jest utrzymanie właściwego stanu ochrony (PZO Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 11 marca 2014 r. poz. 1181). Dla pozostałych sześciu gatunków sformułowane 

zostały następujące cele:  

 

Krakwa 

Poprawa stanu ochrony (U1) w kierunku właściwego (FV) poprzez polepszenie warunków 

siedliskowych: – zmiana sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych na ekstensywny; – 

utrzymanie sposobu użytkowania, zahamowanie porzucania użytkowania i zarastania.  
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Rycyk, krwawodziób  

Poprawa stanu ochrony (U2) w kierunku właściwego (FV), w tym przejściowe osiągnięcie stanu 

niezadawalającego (U1), poprzez polepszenie warunków siedliskowych: – zmiana sposobu 

użytkowania trwałych użytków zielonych na ekstensywny; – utrzymanie sposobu użytkowania, 

zahamowanie porzucania użytkowania i zarastania. 

Rybitwa rzeczna  

Poprawa stanu ochrony (U2) w kierunku właściwego (FV), poprzez poprawę ilości i jakości siedlisk 

gatunku: – utrzymanie 6 istniejących platform lęgowych (moduł podstawowy 3m x 3m); – 

zwiększanie ilości potencjalnych siedlisk lęgowych - zwiększanie powierzchni pływających 

platform do 12 modułów (moduł podstawowy 3m x 3m); – bieżącą konserwację oraz naprawę 

uszkodzonych modułów.  

Rybitwa białowąsa, Rybitwa czarna  

Poprawa stanu ochrony (U1) poprzez zwiększanie powierzchni pod miejsca gniazdowania na 

terenie cofki: – usuwanie zadrzewień i zarośli w obszarze płytkiej wody na zbiorniku (20 

hektarów w skali roku); – utrzymanie koszenia zapobiegającemu zarastaniu na powierzchniach 

po usunięciu zadrzewień i zarośli. 

4.1.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

 Utrzymać naturalny charakter brzegów zbiornika z uwzględnieniem szuwarów, 

turzycowisk i innych form roślinności wodno-błotnej. Utrzymać strukturę użytkowania 

przybrzeżnego i ekosystemów przybrzeżnych w postaci zabagnień, oczek wodnych oraz 

podmokłych łąk i pastwisk.  

Zasadnicza powierzchnia lustra wody powinna być otwarta ze strefami roślinności 

pływającej.  

Reżim wodny powinien uwzględniać występowanie stref płytkiej wody, a nawet 

odsłaniane się spod wody plaż, łach lub namulisk  

W odniesieniu do cieku, powinny być zachowane elementy naturalnego systemu 

fluwialnego, ze zjawiskami depozycji rumowiska w formie odsypów oraz erozji brzegowej. Brzegi 

rzeczne powinny być częściowo zadrzewione. 
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4.1.5.  Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Aspekty hydromorfologiczne Zbiornika Jeziorsko związane są szczególnie silnie z 

występowaniem stref płytkiej wody oraz odsłanianiem się spod wody plaż, łach lub namulisk. 

Występowanie tych form hydromorfologicznych jest ściśle związane z pracą Zbiornika. Elementy 

te są bardzo istotne dla wielu gatunków ptaków tam występujących.  

Konieczne jest zachowanie naturalnego charakteru brzegów zbiornika i przyległego terenu z 

uwzględnieniem roślinności szuwarowej, turzycowiskami i innymi formami roślinności wodno-błotnej.  

W odniesieniu do cieku, powinno się zachować zmienność poziomu wody i jego dynamiki, 

która przyczyni się do występowania zjawisk depozycji rumowiska w formie odsypów oraz erozji 

brzegowej. Brzegi rzeczne powinny być częściowo zadrzewione.  

Planowana zmiana pracy Zbiornika Jeziorsko spowoduję utratę części siedlisk 

wykorzystywanych przez chronione gatunki ptaków. Dotyczy to gatunków bytujących w strefie 

szuwarowej oraz ptaków żyjących na okolicznych podmokłych łąkach i w zadrzewieniach. W 

przypadku niektórych siedlisk będzie to utrata permanentna, dla innych okresowa (siedliska 

odtworzą się w niżej położonych strefach).  

Obniżony i ustabilizowany poziom piętrzenia wpłynie niekorzystnie na stan trwale 

podmokłych teenów i zmiennowilgotnych łąk położonych w pobliżu zbiornika, z którymi silnie 

związane są niektóre gatunki ptaków. Tereny te ulegną trwałej degradacji i nie odtworzą się w 

przyszłości.  

Obniżenie piętrzenia spowoduje przesuszenie dotychczasowej strefy szuwarowej, przy czy 

odtworzy się ona w okresie 2-3 lat na nowych stanowiskach położonych niżej. Nie powinno mieć 

do silnego wpływu na stan populacji ptaków związanych z tymi obszarami. 

Obniżenie stanów wysokich wpłynie na zmniejszenie się dynamiki rzeki w tych okresach i 

zmniejszenia się skali niektórych zjawisk fluwialnych. Oddziaływać będzie to na gatunki związane 

ze zerodowanymi skarpami nadrzecznymi i odsypiskami śródkorytowymi.  
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4.1.6.  Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą  
z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Spośród stwierdzonych gatunków ptaków brak zagrożeń wykazano w stosunku do 

czterech gatunków: mewa mała, perkozek, perkoz dwuczuby i remiz (PZO Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 11 marca 2014 r. poz. 1181). Dla pozostałych 23 gatunków ptaków takie zagrożenia zostały 

określone: 

Kormoran 

 Zagrożenia istniejące: G05.04 Wandalizm Celowe niszczenie gniazd i zabijanie piskląt. F02.01 

Rybołówstwo bierne Ryzyko zaplątania się żerujących ptaków w sieciach rybackich. 

G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 Niemotorowe sporty wodne F02.03 

Wędkarstwo Płoszenie w miejscu gniazdowania przez wędkarzy, kajakarzy, żaglówki, skutery 

wodne.  

 Zagrożenia potencjalne: F05.05 Odstrzał Odstrzał poza obszarem Natura 2000 w 

miejscach żerowania. C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych w 

pobliżu obszaru Natura 2000. J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

Zanik wysokich drzew w miejscach gniazdowania – na skutek zmian siedlisk, aktywności 

bobrów, celowe wycinanie.  

Bączek  

 Zagrożenia istniejące: X Brak zagrożeń i nacisków  

 Zagrożenia potencjalne: J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

Nadmierny rozwój wierzbowisk drzewiastych.  

Czapla biała  

 Zagrożenia istniejące: F02.03 Wędkarstwo G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 

Niemotorowe sporty wodne Płoszenie w miejscu gniazdowania przez wędkarzy, 

kajakarzy, żaglówki i skutery wodne.  

 Zagrożenia potencjalne: J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

Nadmierny rozwój wierzbowisk drzewiastych, zanik wiklinowisk we wczesnym stadium 

rozwoju – miejsca gniazdowania.  
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Czapla siwa  

 Zagrożenia istniejące: F02.03 Wędkarstwo G01.01.01 Motorowe sporty wodne  

 G01.01.02 Niemotorowe sporty wodne Płoszenie w miejscu gniazdowania przez 

wędkarzy, kajakarzy, żaglówki i skutery wodne.  

 Zagrożenia potencjalne: F05.05 Odstrzał Odstrzał poza obszarem Natura 2000 w 

miejscach żerowania. J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska Zanik 

wysokich drzew w miejscach gniazdowania – na skutek zmian siedlisk, aktywności 

bobrów, celowe wycinanie, celowe usuwanie drzew w obrębie kolonii.  

Łabędź krzykliwy  

 Zagrożenia istniejące: F03.01 Polowanie Płoszenie w czasie polowań. G01.02 Turystyka 

piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych Płoszenie na zimowisku.  

 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000. 

Gęś zbożowa  

 Zagrożenia istniejące: F03.01 Polowanie Płoszenie w miejscach żerowania.  

 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Gęś białoczelna  

 Zagrożenia istniejące: F03.01 Polowanie Płoszenie w miejscach żerowania  

 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Gęgawa  

 Zagrożenia istniejące: G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 Niemotorowe 

sporty wodne F02.03 Wędkarstwo Płoszenie w miejscu gniazdowania przez wędkarzy, 

kajakarzy, żaglówki, skutery wodne. Zagrożenia potencjalne: F03.01 Polowanie 

Polowanie poza obszarem Natura 2000 w miejscach żerowania oraz w czasie 

przemieszczania się ptaków z noclegowiska.  

Ohar  

 Zagrożenia istniejące: G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 Niemotorowe 

sporty wodne F02.03 Wędkarstwo Turystyka wodna w pobliżu miejsc gniazdowania, 

płoszenie przez wędkarzy.  

 Zagrożenia potencjalne: J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska E01.04 

Inne typy zabudowy Zabudowa rekreacyjna linii brzegowej, zarastanie skarp.  
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Krakwa  

 Zagrożenia istniejące: K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) F03.01 

Polowanie Śmiertelność na skutek botulizmu oraz polowań.  

 Zagrożenia potencjalne: X Brak zagrożeń i nacisków  

Cyraneczka  

 Zagrożenia istniejące: K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) F03.01 

Polowanie G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych Śmiertelność spowodowana botulizmem, polowaniami oraz 

płoszenie w miejscach koncentracji przez turystów, wędkarzy, quady.  

 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Krzyżówka 

 Zagrożenia istniejące: K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) F03.01 

Polowanie G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych Śmiertelność spowodowana botulizmem, polowaniami oraz 

płoszenie w miejscach koncentracji przez turystów, wędkarzy, quady.  

 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Głowienka  

 Zagrożenia istniejące: F02.01 Rybołówstwo bierne Zaplątywanie się w sieci rybackie 

żerujących ptaków.  

 Zagrożenia potencjalne: X Brak zagrożeń i nacisków  

Żuraw  

 Zagrożenia istniejące: F03.01 Polowanie Płoszenia na polowaniach w miejscach 

żerowania. G01.02 Jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych Płoszenie na 

noclegowisku przez wędkarzy, quady. Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii 

wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Czajka  

 Zagrożenia istniejące: K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) F03.01 

Polowanie G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych Śmiertelność spowodowana botulizmem, polowaniami oraz 

płoszenie w miejscach koncentracji przez turystów, wędkarzy, quady.  
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 Zagrożenia potencjalne: C03.03 Produkcja energii wiatrowej Lokalizacja farm wiatrowych 

w pobliżu obszaru Natura 2000.  

Rycyk 

 Zagrożenia istniejące: A02.03 Usuwanie trawy pod grunty orne A03.01 Intensywne 

koszenie lub intensyfikacja J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków 

wodnych K03.04 Drapieżnictwo Intensyfikacja upraw łąkowych, zanik łąk, wysuszanie, 

drapieżnictwo, ekspansja gatunków inwazyjnych - jenota.  

 Zagrożenia potencjalne: X Brak zagrożeń i nacisków  

Kulik wielki  

 Zagrożenia istniejące: F02.03 Wędkarstwo K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) 

Płoszenie przez wędkarzy w miejscach koncentracji, śmiertelność na skutek botulizmu.  

 Zagrożenia potencjalne: X Brak zagrożeń i nacisków  

Krwawodziób  

 Zagrożenia istniejące: A02.03 Usuwanie trawy pod grunty orne A03.01 Intensywne 

koszenie lub intensyfikacja J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków 

wodnych K03.04 Drapieżnictwo Intensyfikacja upraw łąkowych, zanik łąk, wysuszanie, 

drapieżnictwo, ekspansja gatunków inwazyjnych - jenota.  

 Zagrożenia potencjalne: X Brak zagrożeń i nacisków  

Rybitwa rzeczna  

 Zagrożenia istniejące: G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 Niemotorowe 

sporty wodne J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska Podpływanie do 

platform z koloniami lęgowymi, zanik pierwotnych miejsc gniazdowania.  

 Zagrożenia potencjalne: G05.04 Wandalizm G05.07 Niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak Celowe niszczenie miejsc gniazdowania, degradacja platform – brak 

renowacji, nieodnawianie.  

Rybitwa białowąsa  

 Zagrożenia istniejące: K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) G01.01.01 

Motorowe sporty wodne G01.01.02 Niemotorowe sporty wodne Śmiertelność 

spowodowana botulizmem, płoszenie w miejscu gniazdowania przez wędkarzy, kajakarzy, 

żaglówki i skutery wodne.  
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 Zagrożenia potencjalne: J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie Wczesne 

opuszczanie poziomu piętrzenia, osuszenie miejsc występowania kolonii przed 

wyprowadzeniem młodych ptaków.  

Rybitwa czarna  

 Zagrożenia istniejące: F02.03 Wędkarstwo G01.01.01 Motorowe sporty wodne G01.01.02 

Niemotorowe sporty wodne J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

K03.04 Drapieżnictwo K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) J02 

Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych Płoszenie w miejscu 

gniazdowania przez wędkarzy, kajakarzy, żaglówki i skutery wodne, ekspansja gatunku 

obcego - jenota, zarastanie kolonii lęgowych.  

 Zagrożenia potencjalne: J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie Wczesne 

opuszczanie poziomu piętrzenia, osuszenie miejsc występowania kolonii przed 

wyprowadzeniem młodych ptaków.  

Brzegówka  

 Zagrożenia istniejące: J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

Zarastanie skarp, przesłanianie drzewami.  

 Zagrożenia potencjalne: E01.04 Inne typy zabudowy  

 

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia istniejące:  

 K03.04 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych (rycyk, krwawodziób, 

rybitwa czarna) 

 F02.01 Rybołówstwo bierne. Zaplątania żerujących ptaków w sieciach rybackich 

(kormoran, głowienka) 

 G01.01.01 Motorowe sporty wodne (kormoran, czapla biała, czapla siwa, gęgawa, ochar, 

rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna) 

 G01.01.02 Niemotorowe sporty wodne (kormoran, czapla biała, czapla siwa, gęgawa, 

ochar, rybitwa rzeczna) Śmiertelność spowodowana botulizmem, płoszenie w miejscu 

gniazdowania przez wędkarzy, kajakarzy, żaglówki i skutery wodne (rybitwa białowąsa) 
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 F02.03 Wędkarstwo Płoszenie w miejscu gniazdowania przez wędkarzy, kajakarzy, 

żaglówki, skutery wodne (kormoran, czapla biała, czapla siwa, gęgawa, ochar, kulik wielki, 

rybitwa czarna) 

 J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Podpływanie do platform  

z koloniami lęgowymi, zanik pierwotnych miejsc gniazdowania (rybitwa rzeczna). 

Zarastanie skarp, przesłanianie drzewami (brzegówka) 

Zagrożenia potencjalne:  

 J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (ochar) Nadmierny rozwój wierzbowisk 

drzewiastych. zanik wiklinowisk we wczesnym stadium rozwoju – miejsca gniazdowania (bączek, 

czapla biała). Zanik wysokich drzew w miejscach gniazdowania – na skutek zmian siedlisk, celowe 

wycinanie, celowe usuwanie drzew w obrębie kolonii (czapla siwa) 

 G05.07 Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak Celowe niszczenie miejsc 

gniazdowania, degradacja platform – brak renowacji, nieodnawianie (rybitwa rzeczna) 

 J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie Wczesne opuszczanie poziomu 

piętrzenia, osuszenie miejsc występowania kolonii przed wyprowadzeniem młodych 

ptaków (rybitwa białowąsa, rybitwa czarna) 

 E01.04 Inne typy zabudowy (brzegówka) 

 

4.1.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowanych na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

Podniesienie poziomu wody na stanowisku Glińskie Ługi – pierwsze 3 lata 

obowiązywania planu zadań ochronnych. Wybudowanie dwóch spiętrzeń w formie progów,  

w celu podniesienia poziomu wody na łąkach Glińskie Ługi. W celu osiągnięcia optymalnego 

efektu działania i wybrania metody piętrzenia konieczna jest wcześniejsza ekspertyza 

hydrogeologiczna. Ekspertyza pozwoli wybrać metodę realizacji przedsięwzięcia. Ekspertyza 

może zalecić zmianę lokalizacji progów w celu przywrócenia stanu siedlisk. 

Wycinka zadrzewień i zarośli wierzbowych – pierwsza wycinka w drugim roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych, następnie co roku. Wycinka zadrzewień i zarośli 

wierzbowych – 20 ha rocznie. Wycinka w obrębie wyznaczonego poligonu. Powierzchnie do wycinki 

wyznaczane corocznie po sezonie lęgowym. Wycinka w terminie od 1 października do 1 marca. 
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Wycinanie roślinności krzewiastej i zielnej w miejscu przeprowadzonej wycinki – 

corocznie. Wycinanie, wykaszanie – powierzchni, na której we wcześniejszych latach usunięto 

zadrzewiania. Termin koszenia po 1 sierpnia. Biomasa przed następnym sezonem – zalaniem 

musi zostać usunięta z powierzchni. Co roku należy pozostawić 10-20 % powierzchni niekoszonej, 

w kolejnych latach należy pozostawić inny płat niewykoszony. 

Budowa i utrzymanie platform pływających – 2-10 rok obowiązywania planu zadań 

ochronnych. Utrzymanie istniejących sześciu pływających platform – sztucznych siedlisk 

lęgowych oraz budowa sześciu nowych platform. Platformy umieszczone są w strefie cofkowej 

zbiornika w miejscach gdzie woda utrzymuje się przez cały sezon lęgowy. Lokalizację nowych 

należy wybierać w taki sposób, by platformy znajdowały się w miejscach częściowo osłoniętych 

od falowania wody. Moduł podstawowy 3x3m. Konstrukcja platform powinna uniemożliwiać 

wchodzenie na platformy drapieżników (norka amerykańska, jenot, wydra). Zabezpieczenie 

platform można wykonać w postaci plastikowych kołnierzy/opasek otaczających platformy na 

poziomie wody. Na platformach należy umieścić konstrukcje dające schronienie pisklętom przed 

złymi warunkami pogodowymi lub przed ptakami drapieżnymi. W czasie trwania planu zadań 

ochronnych należy poddawać renowacji/wymieniać istniejące platformy i usuwać losowe 

uszkodzenia. 
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4.2. Dolina Środkowej Warty PLB300002 

4.2.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Obszar o powierzchni 57104.36 ha obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (koło 

Uniejowa) i Dębno n.Wartą (koło Nowego Miasta n.Wartą). Dolina ma szerokość od 500 m do ok. 

5 km, wypełniona jest przez mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych obniżeniach występują 

niewielkie powierzchnie płytkich torfów. Obszar doliny jest w zróżnicowanym stopniu 

przekształcony i odmiennie użytkowany. Na obszarze Kotliny Kolskiej rzeka jest obustronnie 

obwałowana - obszary zalewowe (łąki i pastwiska, lokalne łęgi i wikliny nadrzeczne) znajdują się 

w strefie międzywala oraz w ujściach rzek Prosny i Kiełbaski. W obrębie Doliny Konińsko-

Pyzdrskiej dolina zachowała bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia część nie została 

obwałowana i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajęty przez mozaikę ekstensywnie 

użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy. 

Zachodni fragment obszaru (na zachód od ujścia Prosny) zajmuje duży kompleks zalewowych, 

zbliżonych do naturalnych, starych łęgów jesionowo-wiązowych i grądów niskich. Znaczne ich 

fragmenty zachowały się w wyniku ochrony rezerwatowej. Na skutek wybudowania na Warcie 

zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony został naturalny rytm hydrologiczny Warty, co 

pociągnęło za sobą różnorakie zmiany siedliskowe. Lokalizację obszaru przedstawiono na rycinie 

nr 49. 
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Ryc. 49. Granice obszaru Natura 2000 - PLB300002Dolina Środkowej Warty 
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4.2.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (0,01ha) 

3130 Brzegi lub dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Isoëto-Nanojuncetea (0,1 ha) 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (255,66  ha) 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek (1,88  ha) 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (6,57 ha) 

7230 Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (1,02 ha) 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (466,84 ha) 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (179,67ha) 

6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii) (12,85 ha) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (350,31ha) 

 

4.2.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

Oceniono na podstawie Winiecki 2008. 

Siedlisko 1340: Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary  

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Poprawa obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 3130: Brzegi lub dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Isoëto-Nanojuncetea 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 3270: Zalewane muliste brzegi rzek  

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  
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Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

Utrzymanie siedliska w obszarze na obecnej powierzchni. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania. 

Siedlisko 7230: Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania. 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na obecnej powierzchni. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie (601 ha). 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

 

4.2.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 

 brzegi lub dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Isoëto-Nanojuncetea, 
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Występowanie zalewów i wymiana wód starorzeczy  

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 łąki selernicowe (Cnidion dubii) ,  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskoweźródliskowe) 

 nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia: 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),  

 zalewane muliste brzegi rzek. 

 

4.2.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Wymagania ekologiczne chronionych siedlisk wykazujących wrażliwość na warunki 

hydromorfologiczne rzeki Warty są zróżnicowane. Pewne zbiorowiska preferują permanentne 

wysokie uwilgotnienie i są wrażliwe na przesuszenie (1340, 3130, 3150, 7230, 91E0). 

Przewidywana zmiana pracy zbiornika miałaby na te siedliska korzystny wpływ poprzez 

wyrównanie deficytów w ciągu roku. Łęgowe zbiorowiska trawiaste (6410, 6440) wymagają 

zmiennej wilgotności – po okresach obfitości wody (zalewach) i konieczne jest osuszenie 

siedliska. Zmiana pracy Zbiornika w tym aspekcie byłaby niekorzystna. Obniżenie stanów 

wysokich i związany z tym zmniejszony obszar miejsc zalewanych ma wiosną byłoby szczególnie 

niekorzystne dla siedlisk: 1340, 3150, 91E0, 3130, 6410, 6440, 91F0 a także w pewnym stopniu 

także niekorzystny dla 3150, 3270, 6430. Szczegółowa charakterystyka wrażliwości 

poszczególnych siedlisk została przedstawiona poniżej.  
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Siedlisko 1340: Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary  

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

Siedlisko 3130: Brzegi lub dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Isoëto-Nanojuncetea 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

 Wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody   

Siedlisko 3270: Zalewane muliste brzegi rzek  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 7230: Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów  

Siedlisko 3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami  

z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia   

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

112 

4.2.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą  
z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia zewnętrzne (na podstawie Winiecki 2008):  

Zmiany klimatyczne – brak wezbrań roztopowych i przesuszenie doliny Warty: 

 Zmniejszenie wezbrań roztopowych i szybkie przesuszenie łąk i pastwisk na wiosnę oraz 

spadek poziomu zwierciadła starorzeczy i ich wysychanie oraz zarastanie. Powoduje 

zagrożenie dla siedlisk od wód zależnych, degradację ich roślinności i liczne zagrożenia dla 

ptaków; 

 
Gospodarka wodna – zbiornik Jeziorsko: 

 Zakłócenie naturalnego cyklu wezbrań i niżówek. Powoduje zagrożenie dla siedlisk od wód 

zależnych, degradację ich roślinności i liczne zagrożenia dla ptaków; 

Gospodarka wodna – melioracje podstawowe: 

 Przesuszenie doliny, degradacja siedlisk i ich roślinności oraz liczne zagrożenia dla ptaków;  

Zamiany w sposobie użytkowania gruntów rolnych: 

 Zmniejszenie areału ekstensywnych łąk i pastwisk oraz konwersja łąk i pastwisk w grunty orne; 

Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego: 

 Głębokie zmiany stosunków wodnych i użytkowania terenu; 

Urbanizacja: 

 Redukcja areału i utrata walorów roślinności i siedlisk dla awifauny  

Infrastruktura: 

 Rozwój sieci autostrad i innych dróg, budowa mostów – powoduje lokalną redukcję areału i 

utratę walorów roślinności i siedlisk dla awifauny; 

 Napowietrzne linie energetyczne, stwarzające możliwość zagrożeń dla przelatujących ptaków (kolizje); 

 Parki wiatrowe - możliwość zagrożeń dla przelatujących ptaków (kolizje i płoszenie). 

Turystyka i wypoczynek: 

 Degradacja siedlisk cennej roślinności i ptaków, płoszenie ptaków, zanieczyszczanie 

środowiska. 

Gospodarka leśna: 
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 Ubożenie bazy lęgowej i pokarmowej dla ptaków siedlisk leśnych; 

Kłusownictwo: 

 Redukcja populacji ptaków, płoszenie i niszczenie lęgów; 

Nielegalne wyrobiska kruszywa: 

 niszczenie siedlisk napiaskowych i murawowych; 

Wypalanie użytków zielonych: 

 Zagrożenie miejsc lęgowych ptaków. 

 
Zagrożenia wewnętrzne(na podstawie Winiecki 2008):  

Wzrost presji naturalnego drapieżnictwa: 

 Zagrożenie dla ptaków presją lisa oraz norki amerykańskiej; 

Ekspansja obcych gatunków roślin: 

 Rozprzestrzenianie się głównie kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata) powodującej 

degradację siedliska ziołorośli nadrzecznych oraz redukcję miejsc lęgowych ptaków.  

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Gospodarka wodna – zbiornik Jeziorsko: - zakłócenie naturalnego cyklu wezbrań i niżówek powoduje 

zagrożenie dla siedlisk od wód zależnych, degradację ich roślinności i liczne zagrożenia dla ptaków. 

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 66 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów. 

 

4.2.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

Działania modyfikujące sposoby prowadzenia gospodarki wodnej (Winiecki 2008): 

 Zmiana sposobu prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku Jeziorsko. 

 Wprowadzenie zakazu budowy nowych obwałowań w granicach ostoi Natura 2000. 

 Przeprowadzenie renaturyzacji fragmentu Ostoi w rejonie ujścia rz. Ner do Warty. 
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 Odtworzenie warunków wilgotnościowych w lewobrzeżnej części doliny Warty w widłach 

Warty i Kiełbaski. 

 Zapobieganie dalszemu przesuszaniu południowej części kompleksu KE „Bagien Kramskich”. 

 Poprawa warunków wilgotnościowych polderu „Golina”. 

 Renaturyzacja obiegu wody w dolinie Warty w rejonie ujścia rz. Rgilewka na południe od m. Koło. 

 Przywrócenie połączeń wybranych starorzeczy z zawala z wodami Warty. 

 Odtworzenie dawnego koryta rzeki Czarnej Strugi w okolicach Kopojna i Oleśnicy. 

 Ograniczenie melioracji szczegółowych. 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

115 

4.3. Ostoja Nadwarciańska PLB300009 

4.3.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Ostoja o powierzchni 26653,07ha położona jest we wschodniej części Wielkopolski  

i obejmuje fragment doliny Środkowej Warty. Terasa zalewowa Warty osiąga miejscami ponad 4 

km szerokości i cechuje się dużą różnorodnością szaty roślinnej, tym samym tworząc dogodne 

siedliska dla wielu gatunków zwierząt, w szczególności ptaków. Rzeźba terenu obfituje w różne 

formy fluwialne: wały przykorytowe, terasę zalewową z różnego typu starorzeczami, terasę 

wydmową oraz pagórki wydmowe. 

Na zdecydowanej większości obszaru dominuje ekstensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa z 

udziałem leśnictwa. Pola uprawne koncentrują się w miejscach wyniesionych oraz na krawędzi 

doliny, gdzie rozwinęło się umiarkowane osadnictwo rolnicze. Niektóre fragmenty terenu, 

zwłaszcza w pasie przykorytowym Warty, w zasadzie podlegają jedynie procesom fluwialnym 

kształtującym roślinność naturalną. Lokalizację obszaru przedstawiono na rycinie nr 50. 

 

 

Ryc. 50. Granice obszaru Natura 2000 - PLB300009 Ostoja Nadwarciańska  
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4.3.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (799 ha) 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek (266 ha) 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (267 ha) 

7230 Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (799 ha) 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (799 ha) 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) (267 ha) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (267 ha) 

 

4.3.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

 
 Dla ochrony siedlisk sformułowane zostały następujące cele (PZO Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 11 marca 2014 r. poz. 1181):  

 
Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion: 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie  

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 3270: Zalewane muliste brzegi rzek  

Uzupełnienie wiedzy o siedlisku, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony. 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

Utrzymanie obecnego stanu zachowania siedliska.  

Siedlisko 7230: Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez odpowiednie użytkowanie rolnicze 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
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Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez zmianę struktury gatunkowej drzewostanu. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu siedliska na obszarze Natura 2000. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez odpowiednie użytkowanie rolnicze 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez odpowiednie użytkowanie rolnicze 

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Poprawa stanu ochrony siedliska poprzez zmianę struktury gatunkowej drzewostanu.  

 

4.3.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Występowanie  zalewów i wymiana wód starorzeczy  

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 łąki selernicowe (Cnidion dubii) ,  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 zalewane muliste brzegi rzek,  

 ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). 
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4.3.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Wymagania ekologiczne chronionych siedlisk wykazujących wrażliwość na warunki 

hydromorfologiczne rzeki Warty są zróżnicowane. Pewne zbiorowiska preferują permanentne 

wysokie uwilgotnienie i są wrażliwe na przesuszenie (3150, 7230, 91E0). Przewidywana zmiana 

pracy zbiornika miałaby na te siedliska korzystny wpływ poprzez wyrównanie deficytów w ciągu 

roku. Łęgowe zbiorowiska trawiaste (6410, 6440) wymagają zmiennej wilgotności – po okresach 

obfitości wody (zalewach) i konieczne jest osuszenie siedliska. Zmiana pracy Zbiornika w tym 

aspekcie byłaby niekorzystna. Obniżenie stanów wysokich i związany z tym zmniejszony obszar 

miejsc zalewanych ma wiosną byłoby szczególnie niekorzystne dla siedlisk: 3150, 91E0, 6410, 

6440, 91F0 a także w pewnym stopniu także niekorzystny dla 3150, 3270, 6430. Szczegółowa 

charakterystyka wrażliwości poszczególnych siedlisk została przedstawiona poniżej.  

 

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

 Wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

Siedlisko 3270: Zalewane muliste brzegi rzek  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie (160 ha). 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia 
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Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia   

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów. 

 
4.3.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 

osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą z 
funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia zewnętrzne(na podstawie Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych 2007 i PZO 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 11 marca 2014 r. poz. 1181):  

Zanieczyszczenie powietrza; 

Zanieczyszczenie wody w rzekach (obecnie w granicach ostoi wody Warty są 

pozaklasowe,istnieją jednak oznaki poprawy); 

Oddziałanie zbiornika Jeziorsko modyfikujące warunki hydrologiczne rzeki; 

Melioracje osuszające; 

Brak zalewów rzecznych. 

Zagrożenia wewnętrzne: 

Utrata kontaktu części starorzeczy z wodami rzecznymi; 

Nielegalne wycinki drzew i krzewów; 

Nielegalne wysypiska śmieci; 

Nielegalne żwirownie; 

Zrzuty ścieków 

Postępująca zabudowa mieszkaniowa; 

Kłusownictwo; 

Niewłaściwa gospodarka leśna; 

Zmiany sposobu użytkowania gruntów, a wśród nich szczególnie porzucanie łąk i pastwisk, co 

uruchamia procesy sukcesji, niekorzystne dla zachowania istniejącej bioróżnorodności,  

Intensyfikacja użytkowania rolniczego; 

Gatunki inwazyjne i gatunki obce geograficznie w drzewostanie; 
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Fragmentacja siedliska; 

Wycinanie drzew w lasach łęgowych i zadrzewniach. 

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko: 

Oddziałanie zbiornika Jeziorsko modyfikujące warunki hydrologiczne rzeki; 

Utrata kontaktu części starorzeczy z wodami rzecznymi; 

Brak zalewów rzecznych. 

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 63 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów.  

4.3.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

W aktach prawnych i dokumentach określających cele i normy ochrony nie znajdują się 

informacje o działaniach formalnych i technicznych ukierunkowanych na poprawę parametrów 

hydromorfologicznych.
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4.4. Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 

4.4.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Obszar o powierzchni 7158.23 ha obejmuje fragment doliny zalewowej Warty  

i dolnego odcinka Lutyni, płynących w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej oraz sąsiadujące  

z nim od północy obszary moreny dennej. Krajobraz zdominowany jest przez rozległe połacie 

lasów łęgowych oraz grądów. Cały obszar cechuje się harmonijnie zachowanym kompleksem 

ekosystemów typowych dla ekstensywnie użytkowanej doliny rzecznej. Lokalizację obszaru 

przedstawiono na rycinie nr 51. 

 

Ryc. 51. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300053 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie 
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4.4.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (104,51 ha) 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek (0,72 ha) 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (339,30 ha) 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (19,33 ha) 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) (4,29 ha) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (481,03 7 ha) 

4.4.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion: 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 3270 Zalewane muliste brzegi rzek: 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie (339,30 ha). 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania.  

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie (481 ha). 

Utrzymanie obecnego stanu zachowania. 
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4.4.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom: 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii) ,  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Występowanie zalewów i wymiana wód starorzeczy: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia: 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 zalewane muliste brzegi rzek. 

 

4.4.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Wymagania ekologiczne chronionych siedlisk wykazujących wrażliwość na warunki 

hydromorfologiczne rzeki Warty są zróżnicowane. Pewne zbiorowiska preferują permanentne 

wysokie uwilgotnienie i są wrażliwe na przesuszenie (3150, 7230, 91E0). Przewidywana zmiana 

pracy zbiornika miałaby na te siedliska korzystny wpływ poprzez wyrównanie deficytów w ciągu 

roku. Łęgowe zbiorowiska trawiaste (6410, 6440) wymagają zmiennej wilgotności – po okresach 

obfitości wody (zalewach) i konieczne jest osuszenie siedliska. Zmiana pracy Zbiornika w tym 

aspekcie byłaby niekorzystna. Obniżenie stanów wysokich i związany z tym zmniejszony obszar 

miejsc zalewanych ma wiosną byłoby szczególnie niekorzystne dla siedlisk: 3150, 91E0, 6410, 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

124 

6440, 91F0 a także w pewnym stopniu także niekorzystny dla 3150, 3270, 6430. Szczegółowa 

charakterystyka wrażliwości poszczególnych siedlisk została przedstawiona poniżej.  

 

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion: 

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów,  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki.  

 Wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

Siedlisko 3270: Zalewane muliste brzegi rzek: 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki, 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe): 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów . 

Siedlisko 3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami  

z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea: 

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność osuszenia. 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność osuszenia. 

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum): 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 
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4.4.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą  
z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia wewnętrzne(na podstawie Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych 2013):  

Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną; 

Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych; 

Transport i sieci komunikacyjne - Drogi, autostrady; 

Rolnictwo - uprawa i zmiana sposobu uprawy; 

Leśnictwo; 

Wędkarstwo. 

Zagrożenia wewnętrzne: 

Brak. 

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko: 

Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych. 

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 59 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów.  

4.4.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

W aktach prawnych i dokumentach określających cele i normy ochrony nie znajdują się 

informacje o działaniach formalnych i technicznych ukierunkowanych na poprawę parametrów 

hydromorfologicznych. 
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4.5. Rogalińska Dolina Warty PLH300012 

4.5.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Rogalińska Dolina Warty o powierzchni 14753,62 ha obejmuje obszar pradoliny Warty na 

południe od Poznania, z licznymi starorzeczami i zastoiskami otoczonymi przez bagna i łąki. 

Ostoja w większości położona jest na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Lokalizację 

obszaru przedstawiono na rycinie nr 52. 

 

Ryc. 52. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300012 Rogalińska Dolina Warty  

 

4.5.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

 Prawie połowę powierzchni pokrywają lasy, głównie iglaste i mieszane. Ponad jedną 

trzecią ostoi zajmują siedliska rolnicze, mniej jest łąk i zarośli (18%). Obszar jest słynny z grupy 

ponad tysiąca starych dębów o obwodach pnia od 2 do 9,5 m, z których najstarsze mają kilkaset 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

127 

lat. Na obszarze występuje 16 rodzajów cennych siedlisk, z czego pięć  są ściśle związane ze 

środowiskiem wodnym a w przypadku kolejnych czterech oddziaływanie wód powierzchniowych 

ma istotne znaczenie dla ich rozwoju.  

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion  

(ok. 290 zbiorników wodnych, zajmujących łącznie 160,87 ha),. 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek (liczne płaty o powierzchni kilku metrów kwadratowych 

zajmują łącznie ok. 0,06 ha. 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (282 drobnopowierzchniowe płaty - 

pokrywające łącznie 2 ha - Rosadziński 2010),  

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) -139 stanowiska o łącznej powierzchni ponad 

85 hektarów (Rosadziński 2010). 

3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea.- Siedlisko zostało stwierdzone na 12 stanowiskach i zajmuje łącznie powierzchnię 

ok. 0,06 ha (Rosadziński 2010). 

 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) - łączna powierzchnia ok. 3 ha. 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) - 15 rozproszonych stanowisk usytuowanych w pobliżu 

koryta Warty o łącznej powierzchni ok. 9,2 ha (Rosadziński 2010). 

6510: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – siedlisko 

zostało stwierdzone na ponad 242 hektarach w tym występujące w dolinie Warty łąki 

wyczyńcowe w typie Alopecurus pratensis-Sanguisorba officinalis (Rosadziński 2010). 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – rozmieszczony na 102 

płatach, które pokrywają w sumie ponad 310 ha (Rosadziński 2010). 

 

4.5.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, 

Potamion: 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 
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Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 3270: Zalewane, muliste brzegi rzek: 

Uzupełnienie wiedzy o siedlisku. 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa złego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea: 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie. 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 6510: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum): 

Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni nie mniejszej niż obecnie, 

Poprawa niezadowalającego stanu ochrony w kierunku stanu właściwego.  

 

4.5.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom: 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 
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 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

Występowanie  zalewów i wymiana wód starorzeczy: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (dotyczy typu Alopecurus pratensis-

Sanguisorba officinalis), 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia: 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (dotyczy typu Alopecurus pratensis-

Sanguisorba officinalis). 

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 zalewane muliste brzegi rzek,  

 ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). 

4.5.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Wymagania ekologiczne chronionych siedlisk wykazujących wrażliwość na warunki 

hydromorfologiczne rzeki Warty są zróżnicowane. Pewne zbiorowiska preferują permanentne 

wysokie uwilgotnienie i są wrażliwe na przesuszenie (3130, 3150, 7230, 91E0). Przewidywana 

zmiana pracy zbiornika miałaby na te siedliska korzystny wpływ poprzez wyrównanie deficytów w 

ciągu roku. Łęgowe zbiorowiska trawiaste (6410, 6440) wymagają zmiennej wilgotności – po 

okresach obfitości wody (zalewach) i konieczne jest osuszenie siedliska. Zmiana pracy Zbiornika w 

tym aspekcie byłaby niekorzystna. Obniżenie stanów wysokich i związany z tym zmniejszony 

obszar miejsc zalewanych ma wiosną byłoby szczególnie niekorzystne dla siedlisk: 3150, 91E0, 
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3130, 6410, 6440, 91F0 a także w pewnym stopniu także niekorzystny dla 3150, 3270, 6430. 

Szczegółowa charakterystyka wrażliwości poszczególnych siedlisk została przedstawiona poniżej.  

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion: 

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

 Wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

Siedlisko 3270: Zalewane, muliste brzegi rzek Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki. 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe): 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

Siedlisko 3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów  

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia. 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność osuszenia. 

Siedlisko 6510: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów (dotyczy typu Alopecurus pratensis-

Sanguisorba officinalis). 

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum): 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 
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4.5.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą  
z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia istniejące (na podstawie PZO Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 31 lipca 2013 r. poz. 4754):  

Brak okresowych zalewów i wymiany wód starorzeczy z Wartą prowadzący do zarastania i 

wypłycania oraz do prowadzący do nadmiernego przesuszenia siedliska i stopniowego zaniku 

gatunków diagnostycznych; 

Presja wędkarska: stosowanie zanęt powodująca przyspieszenie naturalnego procesu 

eutrofizacji, niszczenie roślinności w litoralu, śmiecenie; 

Presja turystyczna: niszczenie roślinności w litoralu, śmiecenie, palenie ognisk, ruch pojazdów 

spalinowych, w szczególności samochodów i quadów; 

Wnikanie obcych gatunków inwazyjnych, w szczególności uczepu amerykańskiego, kolczurki 

klapowanej oraz rzepienia włoskiego; 

Nadmierny rozwój mozgi trzcinowatej; 

Zbyt długie zalewy i brak okresu przesuszenia siedliska na niektórych płatach łąkowych. 

Wewnętrzne: 

Niszczenie płatów siedliska wyniku deptania i koszenia; 

Niewłaściwe użytkowanie łąk: 

 zbyt niskie i zbyt wczesne koszenie 

 zupełny brak użytkowania kośnego prowadzący do pojawiania się gatunków zielnych 

niezwiązanych z siedliskiem oraz krzewów I drzew I zanikanie gatunków typowych dla łąk świeżych; 

Silna antropogeniczna fragmentacja siedliska prowadząca do nadmiernego prześwietlenia płatów 

łęgów wierzbowych, olszowych i jesionowych. Prowadzi do zwiększonej podatności na wnikanie 

gatunków obcych, w szczególności uczepu amerykańskiego i klonu jesionolistnego. Zamieranie 

jesionu wyniosłego; 

Brak odpowiedniej ilości martwego drewna. 

 
Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Brak okresowych zalewów i wymiany wód starorzeczy z Wartą prowadzący do zarastania  

i wypłycania oraz do prowadzący do nadmiernego przesuszenia siedliska i stopniowego zaniku 
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gatunków diagnostycznych. Zbyt długie zalewy i brak okresu przesuszenia siedliska na niektórych 

płatach łąkowych. 

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 60 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów.  

4.5.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

 Wg wykazu działań ochronnych (na podstawie PZO Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  

z 31 lipca 2013 r. poz. 4754): 

Usuwanie śmieci z brzegów starorzeczy
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4.6. Ostoja WielkopolskaPLH300010 

4.6.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

Ostoja Wielkopolska o powierzchni 8427.12 ha zajmuje faliste i pagórkowate tereny na lewym 

brzegu Warty, w większości na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jedynie mała część 

Parku znajduje się w strefie oddziaływania rzeki Warty. Lokalizację obszaru przedstawiono na 

rycinie nr 53. 

 

Ryc. 53. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300010 Ostoja Wielkopolska 
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Przeprowadzona analiza obszaru Ostoja Wielkopolska opierała się na nietypowej dokumentacji. 

Nieukończony został jeszcze Plan Zadań Ochronnych dla tego obszaru, ale wykorzystano Plan ochrony 

Wielkopolskiego Parku Narodowego operat siedliska i gatunki obszarów natura 2000 (Chudzicki 

2013). Jest to bardzo szczegółowe opracowanie ale nieco różniące się od standardowego PZO. 

 

4.6.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

Obszar Ostoi Wielkopolskiej obfituje w cenne siedliska zależne od wód jednak usytuowane są one  

w większości w dużej odległości od rzeki. Siedliska te zasilane są w większym stopniu przez wody rzek 

Samicy Stęszewskiej, Wirenki oraz są w zasięgu oddziaływania jezior, których zasoby wodne nie są 

związane z przepływającą Wartą. 

Z dokumentacji Planu Ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego (Chudzicki 2013) wynika, że  

w strefie oddziaływania Warty na terenie Ostoi Wielkopolskiej występują dwa gatunki podlegające 

ochronie: czerwończyk nieparek i poczwarówka jajowata. 

 

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion 

(na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej powierzchnia tego typu siedliska szacowana jest na ok. 

421.36 jednak w strefie oddziaływania Warty jest to powierzchnia nieprzekraczająca 3 ha). 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek - na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej powierzchnia tego 

typu siedliska szacowana jest na ok. 8,43 jednak w strefie oddziaływania Warty jest to 

powierzchnia nie przekraczająca 1 ha. 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) - na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej 

powierzchnia tego typu siedliska szacowana jest na ok. 84,27 jednak w strefie oddziaływania 

Warty jest to powierzchnia nie przekraczająca 1 ha. 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) -na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej 

powierzchnia tego typu siedliska szacowana jest na ok. 421,36 jednak w strefie oddziaływania 

Warty jest to powierzchnia nie przekraczająca 1 ha. 
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Siedliska częściowo zależne od wód: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) - na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej 

powierzchnia tego typu siedliska szacowana jest na ok. 8,43 jednak w strefie oddziaływania 

Warty jest to powierzchnia nie przekraczająca 0,5 ha. 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) - - na powierzchni całej Ostoi Wielkopolskiej powierzchnia 

tego typu siedliska szacowana jest na ok. 8,43 jednak w strefie oddziaływania Warty jest to 

powierzchnia nie przekraczająca 0,5 ha. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) - na powierzchni całej Ostoi 

Wielkopolskiej powierzchnia tego typu siedliska szacowana jest na ok. 421,36 jednak w strefie 

oddziaływania Warty jest to powierzchnia nieprzekraczająca 5 ha. 

 

Chronione gatunki zwierząt zidentyfikowane w strefie oddziaływania Warty 

1. 1060  czerwończyk nieparek  (Lycaena dispar) 

2. 1016  poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) 

 

4.6.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

 

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, 

Potamion: 

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze na niezmniejszającym się poziomie przy 

jednoczesnym braku antropogenicznego niszczenia jego płatów. 

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji w zakresie wskaźników „charakterystyczna kombinacja 

zbiorowisk w obrębie transektu”, „przezroczystość wody”, „fitoplankton” odpowiedzialnych za 

ogólny niezadowalający stan ochrony siedliska w obszarze. 

Siedlisko 3270: Zalewane, muliste brzegi rzek: 

Szczegółowa inwentaryzacja terenu ostoi, której wyniki pozwolą zdecydować o pozostawieniu 

lub wykluczeniu siedliska z listy przedmiotów ochrony.  

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): 

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze na niezmniejszającym się poziomie przy 

jednoczesnym braku antropogenicznej fragmentacji jego płatów. 
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Likwidacja zagrożenia niektórych płatów ze strony gatunków inwazyjnych (rdestowców) 

utrzymanie właściwej struktury i funkcji przez monitoring płatów siedliska.  

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe): 

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze na niezmniejszającym się poziomie przy 

jednoczesnym braku antropogenicznej fragmentacji jego płatów. 

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji w zakresie wskaźniku „martwe drewno” 

odpowiedzialnego za ogólny zły stan ochrony siedliska w obszarze. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

Powstrzymanie procesu zanikania siedliska w obszarze. 

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji w zakresie wskaźników „gatunki ekspansywnych roślin 

zielnych”, „ekspansja krzewów i podrostów drzew” oraz „struktura przestrzenna płatów 

siedliska” odpowiedzialnych za ogólny zły stan ochrony siedliska w obszarze. 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze na niezmniejszającym się poziomie przy 

jednoczesnym braku antropogenicznej fragmentacji jego płatów. 

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji w zakresie wskaźników „gatunki dominujące”, 

„rodzime ekspansywne gatunki roślin zielnych” odpowiedzialnych za ogólny niezadowalający stan 

ochrony siedliska w obszarze. 

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum): 

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze na niezmniejszającym się poziomie przy 

jednoczesnym braku antropogenicznej fragmentacji jego płatów  

Przywrócenie właściwej struktury i funkcji w zakresie wskaźników „martwe drewno (łączne 

zasoby)”, „inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie”, „gatunki dominujące w poszczególnych 

warstwach fitocenozy”, „udział gatunków z grupy "wiązy, dąb, jesion" występujących w 

drzewostanie”, oraz „ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie” odpowiedzialnych za 

ogólny zły stan ochrony siedliska w obszarze;  

Gatunek 1016: poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana): 

Przywrócenie właściwego stanu ochrony (obecnie stan niewłaściwy U1).  

Gatunek 1060: czerwończyk nieparek (Lycaena dispar): 

Przywrócenie właściwego stanu ochrony (obecnie stan zły U2 wg wszystkich ocenianych parametrów).  
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4.6.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom: 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

Występowanie zalewów i wymiana wód starorzeczy: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia: 

 łąki selernicowe (Cnidion dubii),  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

 czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) 

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

 zalewane muliste brzegi rzek,  

 ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). 

 

4.6.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Wymagania ekologiczne chronionych siedlisk wykazujących wrażliwość na warunki 

hydromorfologiczne rzeki Warty są zróżnicowane. Pewne zbiorowiska preferują permanentne 

wysokie uwilgotnienie i są wrażliwe na przesuszenie (3130, 3150, 7230, 91E0). Wrażliwość na 

przesuszenie siedliska wykazuje stwierdzony gatunek chroniony 1060. Przewidywana zmiana 

pracy zbiornika miałaby na te siedliska korzystny wpływ poprzez wyrównanie deficytów w ciągu 
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roku. Łęgowe zbiorowiska trawiaste (6410, 6440) wymagają zmiennej wilgotności – po okresach 

obfitości wody (zalewach) i konieczne jest osuszenie siedliska. Zmiana pracy Zbiornika w tym 

aspekcie byłaby niekorzystna. Obniżenie stanów wysokich i związany z tym zmniejszony obszar 

miejsc zalewanych ma wiosną byłoby szczególnie niekorzystne dla siedlisk: 3150, 91E0, 3130, 

6410, 6440, 91F0 a także w pewnym stopniu także niekorzystny dla 3150, 3270, 6430. 

Szczegółowa charakterystyka wrażliwości poszczególnych siedlisk została przedstawiona poniżej.  

Siedlisko 3150: Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

Nymphaeion, Potamion: 

 Wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody  

 Wysoka wrażliwość na występowanie  zalewów, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 3270: Zalewane, muliste brzegi rzek Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki 

Siedlisko 6430: Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki. 

Siedlisko 91E0: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe): 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

Siedlisko 6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność  osuszenia. 

Siedlisko 6440: Łąki selernicowe (Cnidion dubii): 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność osuszenia. 

Siedlisko 91F0: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum): 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

Gatunek 1060: czerwończyk nieparek (Lycaena dispar): 

 Wysoka wrażliwość na osuszanie łąk. 
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4.6.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą z 
funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia zewnętrzne (na podstawie Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych 2013):  

Rolnictwo: 

 Nawożenie /nawozy sztuczne; 

Leśnictwo; 

Urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; 

Wędkarstwo; 

Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze: 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych, 

 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna; 

Zanieczyszczenia: 

 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów), 

 Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną. 

Wewnętrzne (na podstawie Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych 2013): 

Nie zostały zidentyfikowane. 

Zagrożenia na podstawie Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego operat siedliska i 

gatunki obszarów Natura 2000 (Chudzicki 2013) podzielone są na:  

 Istniejące: 

o Intensyfikacja użytkowania skutkująca uproszczeniem struktury gatunkowej, 

podsiewanie. Ekspansywne gatunki roślin zielnych. Obce gatunki inwazyjne. 

o Brak użytkowania.  

 Potencjalne 

o Obniżanie poziomu wód gruntowych, brak zalewów. 

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko: 

Standardowy Formularz Danych Natura 2000 (2013) nie wymienia zagrożeń związanych z 

funkcjonowaniem Zbiornika Jeziorsko. Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego 

operat siedliska i gatunki obszarów Natura 2000 (Chudzicki 2013) wymienia Obniżanie 
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poziomu wód gruntowych, brak zalewów jako zagrożenie potencjalne dla chronionych 

siedliska na terenie Ostoi Wielkopolskiej. 

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 53 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów. 

4.6.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 
hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

 

Dostępne dokumenty związane z ochroną Ostoi Wielkopolskiej nie odnoszą się do aspektów 

hydromorfologicznych. Można jedynie zwrócić uwagę, że Standardowy Formularz Danych 

Natura 2000 (2013) wymienia wśród najważniejszych oddziaływań i działalności mających 

duży negatywny wpływ na obszar - Infrastruktura sportowa i rekreacyjna (Kod zagrożenia 

G02). Pewne elementy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej można zauważyć w pobliżu 

koryta Warty i mogą one oddziaływać na warunki hyromorfologiczne tego obszaru. Może to 

w pewnych sytuacjach negatywnie wpływać na niektóre typy siedlisk. Oddziaływanie takie 

jest jednak niewielkie. 
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4.7. Rezerwat Czeszewski Las 

4.7.1. Szczegółowa lokalizacja z przedstawieniem granic 

 Rezerwat Czeszewski Las jest leśnym rezerwat przyrody położonym na terenie Żerkowsko-

Czeszewskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni 222, 62ha. Obszar obejmuje kompleks 

naturalnych lasów i starorzeczy na terenie zlewowym Warty wraz z typową dla lasów łęgowych 

roślinnością. Lokalizację obszaru przedstawiono na rycinie nr 54. 

 
Ryc. 54. Granice obszaru Rezerwat Czeszewski Las 
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4.7.2. Rodzaj ekosystemu zależnego od wód, podlegającego ustanowionej formalnej 
ochronie, z podaniem nazwy i kodu europejskiego 

Opracowano na podstawie planu ochrony Rezerwatu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Poznaniu 2004) – nie podano nazw i kodów europejskich. 

Siedliska zależne od wód w dużym stopniu: 

Ekosystem lasu łęgowego wraz z procesami ich dynamiki; 

Starorzecza wraz z procesami ich dynamiki. 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

Łąki selernicowe z występującymi na nich rzadkimi gatunkami roślin: selernicy żyłkowanej  

i konitruta błotnego. 

 

4.7.3. Cele i normy ochrony dla ekosystemów zależnych od wód 

 Utrzymanie warunków siedliskowych, w tym naturalnych zalewów wodami rzecznymi,  

a przy ograniczonych możliwościach zalewowych przy hamowaniu odpływu części wód 

starorzeczy. 

Zachowanie różnorodności ptaków łąk reprezentujących dużą różnorodność flory i fauny. 

 

4.7.4. Wymagania hydromorfologiczne koryta rzeki Warty niezbędne dla realizacji 
ustalonych formalnie celów ochrony zidentyfikowanych ekosystemów 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody minimalnej – zapobieganie przesuszeniom: 

 lasy łęgowe, 

 łąki selernicowe . 

Występowanie zalewów i wymiana wód starorzeczy: 

 utrzymanie stanu starorzeczy i ich dynamiki 

 łąki selernicowe ,  

 lasy łęgowe. 

Zapobieganie zbyt długim zalewom i możliwość osuszenia: 

 łąki selernicowe ,  

Utrzymanie istniejącego seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki: 

 utrzymanie stanu starorzeczy i ich dynamiki. 
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4.7.5. Charakterystyka wrażliwości zidentyfikowanych ekosystemów na zmiany 
hydromorfologiczne tj. zawierająca zidentyfikowanie parametrów wrażliwych na 
zmiany hydromorfologiczne, wymagania co do ich optymalnego stanu oraz 
zakres dopuszczalnych zmian 

Ekosystem lasu łęgowego wraz z procesami ich dynamiki 

Starorzecza wraz z procesami ich dynamiki 

Siedliska częściowo zależne od wód: 

Łąki selernicowe z występującymi na nich rzadkimi gatunkami roślin: selernicy żyłkowanej 

konitruta błotnego. 

 
Starorzecza: 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie seminaturalnego sytemu meandrującej rzeki. 

Las łęgowy: 

 Bardzo wysoka wrażliwość na odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na występowanie zalewów. 

Łąki selernicowe: 

 Wysoka wrażliwość na okresowy odpowiednio wysoki poziomu wody, 

 Wysoka wrażliwość na zbyt długie zalewy i konieczność osuszenia. 

 

4.7.6. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne realizacji celów i norm niezbędnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, zdefiniowanych 
formalnie w dokumentach ustalających zakres ich ochrony (plany ochrony, plany 
zadań ochronnych itd.) z osobnym wyszczególnieniem tych, które wynikającą  
z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko 

Zagrożenia zewnętrzne (na podstawie Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 16 grudnia 2004 r. nr 181, poz. 4006): 

Przesuszenie siedlisk, ograniczenie częstotliwości i czasu trwania zalewów; 

Zanieczyszczenia wód Warty i Lutyni podtapiających rezerwat. 

Zagrożenia wewnętrzne: 

Przesuszenie siedlisk. 

Wyszczególnienie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zbiornika Jeziorsko: 

Przesuszenie siedlisk, ograniczenie częstotliwości i czasu trwania zalewów; 

Zanieczyszczenia wód Warty i Lutyni podtapiających rezerwat. 
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Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego przewidują spadek 

układu zwierciadła wody dla przepływu SWW dochodzący do 58 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Jest to wartość wskazująca na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty powodujący ograniczenie 

częstotliwości i czasu trwania zalewów.  

 
4.7.7. Działania formalne i techniczne ukierunkowane na poprawę parametrów 

hydromorfologicznych, przyjętych w w/w aktach i dokumentach dla realizacji 
przyjętych celów i norm ochrony 

 
Wg wykazu działań ochronnych (na podstawie Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego 

Regionalnego nr 53, 2004 z dnia 13grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochronny dla 

Rezerwatu Czeszewski Las.): 

Zatrzymywanie części wody pochodzącej z zalewów w następujących starorzeczach: Musiółka, 

Czaple, Szaniec i Łojewo; 

Popiętrzenie wód Lutyni; 

Odtworzenie połączenia Lutyni i starorzecza Łojewo przy zapewnieniu jednokierunkowego 

przepływu wody z Lutyni do starorzecza. 
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5. Charakterystyka obecnych i potwierdzonych perspektywicznych funkcji 
zbiornika Jeziorsko: 

5.1. Funkcje publiczne 

Zbiornik Jeziorsko jest zbiornikiem wielozadaniowym, którego funkcje wg Instrukcji 

Gospodarowania Wodą (Hydroprojekt Poznań 2008) związane są m.in. z następującymi celami 

piętrzenia i gromadzenia wody: 

1. zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Warty poniżej zbiornika, poprzez 

redukcję wezbrań powodziowych,  

2. kształtowanie zasobów wodnych w dolinie rzeki poprzez uzyskanie znaczącego wpływu na 

wielkość bieżącego przepływu w rzece Warcie i tym samym umożliwienie sterowania 

przepływem w zakresie przepływów niskich i wysokich, w ramach kształtowania zasobów 

wodnych rzeki Warty w dolinie poniżej zbiornika. 

W ramach pkt. 2 zbiornik Jeziorsko powinien umożliwić:  

 zagwarantowanie w rzece Warcie poniżej zbiornika - przepływu nienaruszalnego,  

 przerzut wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego dla uzupełnienia wody  

w systemie chłodniczym Elektrowni Pątnów i Konin,  

 przerzut wody do systemu chłodniczego Elektrowni Adamów,  

 wykorzystanie retencjonowanej wody przez przemysł i gospodarkę komunalną  

w rejonie doliny rzeki Warty,  

 wykorzystanie retencjonowanej wody dla nawodnień w rolnictwie,  

 wyrównania przepływów rzeki Warty w okresach niżówkowych,  

 poprawianie warunków żeglugowych na odcinkach żeglownych rzeki Warty. 

3. energetyczne wykorzystanie piętrzenia w zbiorniku Jeziorsko poprzez produkcję energii 

elektrycznej w elektrowni wodnej Jeziorsko zlokalizowanej przy zaporze czołowej,  

4. prowadzenie gospodarki rybackiej na zbiorniku oraz w ośrodku zarybieniowym na 

kompleksie stawów w Pęczniewie, 

5.  utrzymanie w górnej partii zbiornika warunków siedliskowych dla ptactwa wodnego,  

6. umożliwienie rozwoju rekreacji i turystyki wokół zbiornika. 
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5.1.1. Wpływ Zbiornika na atrakcyjność przestrzeni dla rekreacji i turystyki 

Wg opracowania  „Zbiornik wodny „Jeziorsko” na rzece Warcie - Ocena oddziaływania na środowisko – 

(Hydroprojekt - Poznań 2000) zbiornik Jeziorsko „podniósł wartość krajobrazu, pomnożył jego 

walory krajoznawcze, zwiększając tym samym atrakcyjność terenu jako przestrzeni dla rekreacji  

i turystyki”. Natomiast walory przyrody związanej ze zbiornikiem w dużej części powstały jako 

nowe w efekcie utworzenia zalewu. Powstanie zbiornika i użytkowanie jego obrzeży jako 

przestrzeni rekreacyjnej przez osoby przyjeżdżające (turystów) stworzyło nowe możliwości dla 

mieszkańców okolicznych wsi i miejscowości. Do tej pory rozwój turystyczny obrzeży zbiornika 

nie był dość intensywny. Rośnie rola zbiornika jako miejsca uprawiania sportów wodnych  

i żeglarstwa. Każdego roku rozgrywane są tu zawody kajakowe i motorowodne. Zbiornik 

Jeziorsko jest obiektem wyjątkowo atrakcyjnym i łatwo dostępnym, stąd też jest szczególnie 

zagrożony negatywnymi skutkami nieprawidłowo rozwijającej się rekreacji.  

Powstawały różne projekty zagospodarowania obrzeży rzeki Warty m.in. próbowano 

projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” złożony przez 

Gminę i Miasto Warta, włączyć do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Uchwałą 

nr 768/10 Zarządu województwa Łódzkiego z dnia 18 maja 2010r. projekt został usunięty. 

Według aktualnych (sierpień 2014 r.) założeń projektu "Zagospodarowanie turystyczne 

rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego przedstawiła 

koncepcję projektu partnerskiego, w którego skład wchodzą: Gmina Pęczniew, Gmina i Miasto 

Warta (Lider projektu), Powiat Poddębicki oraz Powiat Sieradzki. W Ostrowie Warckim swoje 

inwestycje chcą zrealizować Państwowa Straż Pożarna oraz Chorągiew Łódzka. PSP chce 

wybudować ośrodek szkoleniowy dla strażaków o znaczeniu wodno-nurkowym, ogólnego 

ratownictwa oraz całe wyposażenie niezbędne do ww. szkoleń. Harcerze przy współpracy  

z Politechniką Łódzką mają w planach wybudować nowoczesny budynek, który będzie spełniał 

funkcje turystyczną oraz edukacyjną. Gmina Pęczniew chce podobnej inwestycji, która już istnieje 

w Ostrowie, Powiat Poddębicki to rozbudowa Centrum Zdrowia w oparciu o wykorzystanie 

naturalnych surowców leczniczych, natomiast Powiat Sieradzki chce poprawy infrastruktury 

drogowej, która zapewni sprawny i bezpieczny dojazd do Jeziorska. 
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5.2.  Gospodarczych, w zakresie bezpośredniego gospodarczego korzystania  

z retencjonowanych zasobów wód zbiornika Jeziorsko w jego zlewni oraz pośrednio na 

odcinku poniżej zbiornika 

Obecnie na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych wskazać można 

bezpośrednich użytkowników korzystających z wody zmagazynowanej w zbiorniku:  

 RZGW w Poznaniu, który wykorzystuje odpływ ze zbiornika dla potrzeb elektrowni wodnej 

Jeziorsko. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się odpływ bieżący w ilości do 70 

m3/s przez dwie turbiny zamontowane w elektrowni.  

 RZGW w Poznaniu (obecny użytkownik stawów rybnych), który posiada pozwolenie 

wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego (decyzja z dnia 

02.04.2009 r., znak: RO.VI-MC-62132/1-5/09) na pobór wody ze zbiornika wodnego 

Jeziorsko za pomocą istniejącego ujęcia grawitacyjnego w km 0+930 zapory bocznej Pichny 

w maksymalne ilości 1,0 m3/s (możliwość poboru tylko przy poziomie piętrzenia  

w zbiorniku > 118,10 m n.p.m.) oraz pobór wody za pomocą ujęcia brzegowego z kanału 

rzeki Pichny w km 0+030 w maksymalnej ilości 1,0 m3/s do napełniania 12 stawów rybnych 

o powierzchni lustra wody 174 ha oraz na podtrzymanie wody w stawach w okresie od 15 

lutego do 15 października.  

 Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A., który posiada pozwolenie wodnoprawne 

wydane przez Ministra Środowiska (decyzja z dnia 27.04.2001 r., znak: BOA-IIpw-

154/1491/00/LC) na przesył wody w ilości od 0,4 m3/s do max 0,8 m3/s ze zbiornika 

Jeziorsko poprzez przepompownię Miłkowice II, kanałem krytym do węzła Wilczków, rzeką 

Teleszyną do węzła Przykona i kanałem otwartym do rzeki Kiełbaski. Zgodnie z zapisami 

tego pozwolenia wodnoprawnego pobór wody do przesyłu w pierwszej kolejności powinien 

się odbywać ze zbiornika wyrównawczego przy przepompowni Miłkowice II, a ze zbiornika 

Jeziorsko w przypadku niedoboru wody w zbiorniku wyrównawczym.  

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowy Odział  

w Koninie, który posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora RZGW  

w Poznaniu (decyzja z dnia 28.12.2001 r., znak: Z-592-2/2055/01) na przerzut wody ze 

zbiornika Jeziorsko do zmodernizowanej Strugi Spicimierskiej w maksymalnej ilości 1,72 

m3/s, za pośrednictwem budowli upustowej w zaporze czołowej zbiornika Jeziorsko. 
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Wielkość przerzutów wody zmienia się w poszczególnych okresach sezonu wegetacyjnego 

przy czym maksymalny przerzut 1,72 m3/s planowany jest od 10 czerwca do 10 lipca.  

 Ponadto RZGW w Poznaniu jest zobowiązane (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

22.12.2006 r., znak: SR.II-6.6811-45/06 oraz decyzja Prezesa KZGW z dnia 05.04.2007 r., znak: 

KZGW-oa-22a/425/07/MP) m.in. na przerzut wody na szczytowe stanowisko Kanału 

Ślesińskiego z rzeki Warty w km 406,6 poprzez pompownię Morzysław w ilości 5,9 m3/s  

w sytuacji deficytów wody, dla zaspokojenia potrzeb wodnych użytkowników korzystających ze 

szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego (głównie elektrowni Konin i Pątnów oraz innych 

odbiorców w zlewni Noteci Wschodniej), przy zachowaniu w korycie rzeki Warty przepływu 

nienaruszalnego, biologicznego 18,2 m3/s w przekroju Konin – Sławsk.  

Dodatkowo na zbiorniku prowadzi się działalność związaną z gospodarką rybacką.  

W załączniku do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zamieszczono Wykaz Obwodów Rybackich w Regionie 

Wodnym Warty. Obwód rybacki nr 4 obejmuje wody zbiornika wodnego Jeziorsko, wody rzeki 

Warta na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Warta na drodze wojewódzkiej Warta 

– Szadek do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu rzeki 

Warta w odległości 1500 m od osi podłużnej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko, wody 

dopływów tego zbiornika albo tego odcinka rzeki oraz stanowiące własność Publiczną wody 

starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub 

uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo tego zbiornika, albo ich 

dopływów. Na zbiorniku Jeziorsko gospodarkę rybacką prowadzi Okręg PZW Sieradz. Przy czym 

na odcinku Warty (obwód rybacki rzeki Warty nr 4) od zapory czołowej  zbiornika  Jeziorsko 

(Siedlątków) w dół rzeki do miejsca położonego 200 m poniżej II progu wodnego ustanowiono 

obręb ochronny (całoroczny zakaz połowu). Dodatkowo obowiązuje całoroczny zakaz połowu  

z łodzi na obszarze rezerwatu ornitologicznego o powierzchni 2.350 ha. Jest to obszar od mostu 

drogowego na trasie Warta-Łódź do linii Jeziorsko-Brodnia oraz zakaz połowu z brzegu w okresie 

15.IV-31.VII na obszarze rezerwatu od mostu drogowego w Warcie do miejscowości  Kolonia 

Glinno na prawym brzegu zbiornika i miejscowości Mikołajewice na lewym brzegu. 
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5.2.1. Ramowy schemat gospodarki wodnej zbiornika Jeziorsko 

Na podstawie pozwolenia wodnoprawnego (decyzja w sprawie zmiany pozwolenia wodno 

prawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Warty w zbiorniku Jeziorsko – decyzja 

marszałka województwa łódzkiego z dnia 29.08.2014 r., znak RŚ VI.7322.3.2.2011.MC) wydanego 

przez Marszałka Województwa Łódzkiego piętrzenie wody w zbiorniku Jeziorsko odbywa się  

z zachowaniem następujących poziomów piętrzenia: 

 1 STYCZEŃ - 31 STYCZEŃ – Utrzymanie poziomu piętrzenia w zbiorniku na rzędnej 116,00 - 

116,30 m n.p.m.  

 1 LUTY - 15 KWIECIEŃ – Napełnianie zbiornika w czasie zimowo - wiosennego wezbrania rzeki, 

maksymalnie do normalnego poziomu piętrzenia NPP - 120,00 m n.p.m., z zastrzeżeniem 

punktów 1, 2, 3 i 4.  

 16 KWIECIEŃ - 15 WRZEŚNIA – Utrzymywanie stałego poziomu piętrzenia osiągniętego  

w czasie napełniania zbiornika, ale nie wyższego niż 120,00 m n.p.m. (odpływ równy 

dopływowi), z zastrzeżeniem punktów 1, 2, 3 i 4.  

 16 WRZEŚNIA - 31 GRUDZIEŃ – Gospodarowanie retencją pomiędzy normalnym poziomem 

piętrzenia a minimalną rzędną piętrzenia tak, aby na dzień 31 grudnia rzędna wody  

w zbiorniku wynosiła 116,00 - 116,30 m n.p.m., z zastrzeżeniem punktów 1,2 i 4.  

1) W przypadku większych wezbrań, w okresie zagrożenia powodziowego, dopuszcza się 

piętrzenie zbiornika do maksymalnego poziomu piętrzenia Max PP - 121,50 m n.p.m. 

Po przejściu fali powodziowej, obniżenie poziomu piętrzenia do rzędnej NPP - 120,50 

m n.p.m. w celu odtworzenia stałej pojemności powodziowej.  

2) W przypadku nadejścia w przekroju Sieradz fali powodziowej o prawdopodobieństwie 

występowania, co najmniej raz na dwadzieścia lat (Q5%) dopuszcza się krótkotrwałe 

piętrzenie zbiornika do poziomu Nad PP - 122,00 m n.p.m. tj. wykorzystanie 

pojemności powodziowej forsowanej. Po przejściu fali powodziowej, obniżenie 

poziomu piętrzenia do rzędnej NPP - 120,00 m n.p.m. w celu odtworzenia forsowanej i 

stałej pojemności powodziowej.  

3) W przypadku nadejścia w przekroju Działoszyn fali powodziowej  

o prawdopodobieństwie występowania, co najmniej raz na pięć lat (Q20%), dopuszcza 

się zadysponowanie odpływu większego od dopływu (przepływ wyprzedzający), w celu 

umożliwienia częściowego opróżnienia zbiornika przed spodziewanym wezbraniem.  
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4) Dla wykonania niezbędnych prac remontowych elementów zbiornika wodnego 

mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, po wcześniejszym poinformowaniu 

organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz zakładów 

korzystających z wód zbiornika wodnego Jeziorsko, dopuszcza się okresowe 

utrzymywanie niższego poziomu zwierciadła wody niż normalny poziom piętrzenia.  

 

5.3. Charakterystyka obecnych i potwierdzonych perspektywistycznie funkcji zbiornika 
Jeziorsko w odniesieniu do form ochrony przyrody 

 Analiza dostępnych materiałów pozwoliła stwierdzić, że zbiornik oddziałuje na liczne 

obszary objęte ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w których znajdują się 

siedliska zależne od wód i gatunki zwierząt związane z środowiskiem wodnym. Oddziaływanie 

Zbiornika na poszczególne formy ochrony przyrody jest niejednolite, gdyż wykazują one 

różnorodne upodobania ekologiczne. Przeważają siedliska i gatunki preferujące wymagające 

naturalnych wylewów, które długotrwale zalegają w dolinie rzecznej. Są jednak siedliska oraz 

gatunki ptaków, które preferują krótsze zalewy. Dla wielu siedlisk i gatunków kluczowe jest 

maksymalne nawodnienie, bez okresowych wahań poziomu wody i gdyż wykazują wrażliwość na 

jakiekolwiek deficyty  uwilgotnienia. 

 Większość gatunków preferuje naturalne brzegi z mocno rozwiniętą strefą szuwarową  

i roślinnością pływającą. Pewne gatunki jednak negatywnie reagują na zbytnie zarastanie 

akwenów i preferują strefy otwartej wody. Dla wielu gatunków ptaków istotne jest 

występowanie naturalnych rzecznych form hydromorfologicznych związanych z erozją brzegową  

i akumulacją rumowiska. 

 Podsumowanie: Nie jest możliwa jednoznaczna ocena wpływu Zbiornika na Przyrodę, 

gdyż w strefie jej oddziaływania są siedliska i gatunki o zróżnicowanych wymaganiach 

ekologicznych. Daje się jednak zauważyć dużą liczbę cennych przyrodniczo elementów, na 

które negatywny wpływ ma spłaszczenie naturalnych spiętrzeń wiosennych i ograniczenie 

długoterminowych zalewów. Jednocześnie niwelując letnie deficyty zbiornik korzystnie 

wpływa na siedliska hydrofilne wrażliwe na przesuszenia.  
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6.  Analiza możliwości optymalizacji funkcji zbiornika i sposobu 
gospodarowania wodą na zbiorniku w celu zapewnienia realizacji jego 
niezbędnych funkcji przy najmniejszym negatywnym jego oddziaływaniu na 
stan lub potencjał JCWP znajdujących się w granicach scwp W0503 oraz na 
osiągniecie celów i norm dla obszarów chronionych pozostających w 
zasięgu praktycznego oddziaływania zbiornika 

6.1. Określenie wpływ oddziaływania obecnego sposobu gospodarowania wodą, 
realizującego obecne funkcje zbiornika Jeziorsko, na realizację formalnie ustalonych 
celów i norm dla obszarów chronionych, określonych w oficjalnych dokumentach 
ustanawiających obszary chronione i określających obowiązujący na nich zakres  
i sposób ochrony 

 Analiza dostępnych materiałów pozwoliła stwierdzić, że zbiornik oddziałuje na liczne 

obszary objęte ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w których znajdują się 

siedliska zależne od wód. 

 Analizy wykazały, że na wszystkich tych obszarach występują praktycznie jednolite wzorce 

siedlisk chronionych, do których zalicza się: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion; 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek; 

6430 Ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium); 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe); 

Nieco rzadziej występowały też: 

1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary  

3130: Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea; 

 Na obszarach chronionych położonych poniżej zbiornika Jeziorsko występują powszechnie 

także siedliska, które nie należą do typowych cenoz hydrofitowych ale ich rozwój silnie zależy od 

zjawisk fluwialnych. Należy tu uwzględnić następujące siedliska: 

6410: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) ). 

6510: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) –  

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe (Ficario-Ulmetum)  
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 Na terenach chronionych położonych poniżej zbiornika Jeziorsko występują liczne gatunki 

zwierząt podlegających ochronie. Szczególnie bogata jest awifauna, wśród której szczególnie 

liczne są gatunki siedlisk wodno-błotnych. 

 Siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt występujące na  terenach chronionych 

położonych poniżej zbiornika Jeziorsko wykazują różnorodne upodobania ekologiczne. 

Przeważają siedliska i gatunki preferujące i wymagające naturalnych wylewów, które długotrwale 

zalegają w dolinie rzecznej. Są jednak siedliska oraz gatunki ptaków, które preferują krótsze 

zalewy. Dla wielu siedlisk i gatunków kluczowe jest maksymalne nawodnienie, bez okresowych 

wahań poziomu wody i gdyż wykazują wrażliwość na jakiekolwiek deficyty  uwilgotnienia. 

Większość gatunków preferuje naturalne brzegi z mocno rozwiniętą strefą szuwarową  

i roślinnością pływającą. Pewne gatunki jednak negatywnie reagują na zbytnie zarastanie 

akwenów i preferują strefy otwartej wody. 

 Dla wielu gatunków ptaków istotne jest występowanie naturalnych rzecznych form 

hydromorfologicznych związanych z erozją brzegową i akumulacją rumowiska. 

 Podsumowanie: Obecnie Zbiornik negatywnie oddziałuje na siedliska i gatunki 

preferujące silne naturalne spiętrzenia wiosenne połączone z długoterminowymi zalewami.  

 Obliczone wartości przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika dla 

aktualnej geometrii przekroju wykonane z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

przewidują spadek układu zwierciadła wody w obszarach chronionych położonych powyżej 

Poznania. Są to spadki zw. wody w korycie dla SWW w granicach 53-66 cm dla wartości średnich 

rocznych (XI-X). Są to wartości wskazujące na istotny wpływ pracy zbiornika Jeziorsko na obszary 

położone w dolinie zalewowej, w szczególności w pobliżu koryta Warty, które powodują 

ograniczenie częstotliwości i czasu trwania zalewów. 

 Jednocześnie niwelując letnie deficyty zbiornik korzystnie wpływa na siedliska 

hydrofilne wrażliwe na przesuszenia. 
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6.2. Identyfikacja charakterystycznych parametrów hydrologicznych, ograniczających 
możliwości lub narzucających sposób gospodarowania zasobami wodnymi na 
zbiorniku, wynikających z realizacji przez zbiornik nadrzędnych funkcji publicznych, 
gospodarczych i przyrodniczych z zachowaniem ich hierarchii, wynikającej  
z kwalifikacji scwp Zbiornik Jeziorsko oraz JCWP rzeki Warty poniżej zbiornika jako 
silnie zmienione 

Zbiornik retencyjny Jeziorsko jest zbiornikiem wielozadaniowym. Sposób gospodarowania 

wodą na zbiorniku wynika z realizacji przez niego funkcji społecznych, gospodarczych  

i środowiskowych. Główne cele gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku dotyczą: 

zagwarantowania przepływu nienaruszalnego, wyrównania przepływów poniżej zbiornika, 

pokrycia deficytów wody dla potrzeb gospodarki komunalnej, rolnictwa, przemysłu 

energetycznego, i rybactwa, energetycznego wykorzystania wody, umożliwienie rozwoju 

turystyki i rekreacji wokół zbiornika, zmniejszenie zagrożenia powodziowego oraz pokrycie 

potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Podczas gospodarowania wodą na 

wielozadaniowych zbiornikach retencyjnych tej klasy ważności i wielkości na dużych rzekach 

nizinnych ,biorąc pod uwagę szeroki zakres ich zadań należy spodziewać się, że może dochodzić 

do konfliktów w realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Prowadzenie 

gospodarki wodnej powinno wynikać zatem z określonej hierarchii celów/funkcji zbiornika.  

Przeprowadzone analizy hydrologiczne wpływu zbiornika Jeziorsko oraz założonego 

schematu gospodarowania wodą na reżim hydrologiczny rzeki Warty w kontekście realizacji 

określonych celów związanych z ochroną ekosystemów wodnych i od wód zależnych wykazały, że 

istnieje swoisty konflikt pomiędzy realizacją ustalonych formalnie celów ochrony 

zidentyfikowanych dla ekosystemów Zbiornika Jeziorsko PLB100002 oraz ekosystemów 

położonych poniżej zbiornika na obszarach w zasięgu jego oddziaływania np: Dolina Środkowej 

Warty PLB300002, Ostoja Nadwarciańska PLB300009, Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053, 

Rogalińska Dolina Warty PLH 300012 i Ostoja Wielkopolska PLH3000010. Z jednej strony dla 

zrealizowania zadań ochronnych na obszarze PLB100002 Zbiornik Jeziorsko wymagane jest 

utrzymywanie stałego poziomu wody bez wyraźnych wahań. Do zrealizowania tego celu 

konieczne jest napełnienie zbiornika w okresie roztopów wiosennych, co prowadzi do 

ograniczenia występowania poniżej zbiornika niewielkich fal wezbraniowych. Powoduje to 

zagrożenie dla siedlisk preferujących silne naturalne spiętrzenia wiosenne połączone  

z długoterminowymi zalewami oraz dla ptaków na obszarze Doliny Środkowej Warty PLB300002, 

uzależnionych od w/w siedlisk . Brak wezbrań w okresie wiosennego napełniania zbiornika 
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Jeziorsko  może ograniczać możliwości zasilania w okresie wiosennym starorzeczy, zwiększając 

ich zagrożenie eutrofizacją i zarastaniem. Rozpatrując samo oddziaływanie zbiornika na formy 

ochrony przyrody zlokalizowane w zasięgu jego bezpośredniego oddziaływania należy zaznaczyć, 

że oddziaływanie to nie ma jednoznacznie negatywnego charakteru. Występujące na 

analizowanych obszarze oddziaływania zbiornika wykazują różnorakie upodobania siedliskowe. 

Jakkolwiek dominują głównie siedliska i gatunki, które preferują naturalne długotrwałe zalewy to 

są też takie, które preferują zalewy krótsze które preferują stabilne warunki wodne bez wyraźnej 

zmienności poziomów wody i wykazują dużą wrażliwość nawet na niewielkie deficyty wody. 

Zgodnie z decyzją w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie  

i retencjonowanie wód rzeki Warty w zbiorniku Jeziorsko w 2014 roku, obniżono NPP o 0,5 m 

wydłużając jednocześnie czas jego utrzymywania. Zmiany te mają za zadanie zwiększyć rezerwę 

powodziową zbiornika. Zmieniony reżim pracy zbiornika ograniczy normalną użytkową 

pojemność retencyjną, tym samym zmniejszy negatywne oddziaływanie na naturalny reżim 

hydrologiczny Warty poniżej zbiornika i bezpośredni powyżej, zarówno w zakresie 

charakterystyki przepływów wysokich jak i niskich. W okresie wezbrań wiosennych większa niż 

dotychczas część przepływu będzie przeprowadzana przez zbiornik bez retencjonowania (szybsze 

osiągnięcie obniżonego NPP) co zmniejszy pożądane z punktu widzenia środowiskowego, ścięcie 

przepływów wysokich i wezbraniowych oraz poprawi zmienność ich występowania. Z drugiej 

strony, z uwagi na zmniejszenie retencjonowanych zasobów, zmniejszy się możliwość zasilania 

przepływu poniżej zbiornika w okresach niżówkowych, co zbliży ich charakterystykę do naturalnej 

(występującej przed wybudowaniem zbiornika). Tak więc skutki tego działania będą pozytywne. 

Występujące konflikty wynikające z przyjętego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi 

wyraźnie wskazują, że należy wskazać priorytety w zakresie realizacji określonych celów/funkcji. 

Pozwoli to narzucić określony sposób gospodarowania wodą na zbiorniku. Wyraźne 

zdefiniowanie priorytetów w zakresie realizacji celów środowiskowych powyżej i poniżej 

zapory zbiornika z jednej strony  i celów społecznych i gospodarczych z drugiej strony, pozwoli 

na identyfikacje optymalnych parametrów, które pozwolą wskazać właściwy sposób 

gospodarowania wodą na zbiorniku, ograniczający jego negatywne środowiskowe 

oddziaływanie przy realizacji  pozostałych funkcji.  Na obecnym etapie nie można w sposób 

jednoznaczny wskazać charakterystycznych parametrów hydrologicznych ograniczających 

możliwość lub narzucających sposób gospodarowania wodami poza tymi istniejącymi: 
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dotyczącymi przepływu nienaruszalnego i innych, wynikających z realizacji innych celów,  

określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.  

Jednoznaczne określenie priorytetów realizacji celów pozwoli na optymalne sterowanie 

pracą zbiornika. Funkcjonowanie systemu wspomagającego zarządzanie pracą zbiornika w trybie 

rzeczywistym powinno bazować na zintegrowanym systemie monitoringu i prognoz 

hydrometeorologicznych. Umożliwiłoby to, podejmowanie trafnych decyzji w zakresie 

gospodarowania wodą na zbiorniku w celu optymalnej realizacji przez zbiornik nadrzędnych 

funkcji publicznych, gospodarczych i środowiskowych. Tylko w tak działającym systemie możliwe 

jest takie optymalizowanie pracy zbiornika, aby powodować możliwie maksymalne odtworzenie 

naturalnego reżimu hydrologicznego Warty w okresach najbardziej pożądanych przez siedliska 

znajdujące się w zasięgu jego oddziaływania (np. kontrolowane zalewy na odcinku poniżej, które 

są istotne dla funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych), bez negatywnego 

oddziaływania na ekosystemy samego zbiornika Jeziorsko przy niezbędnej realizacji pozostałych 

funkcji, wynikających z zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej i możliwości korzystania z wód 

do celów rekreacji i gospodarczych. Gospodarowanie wodą na zbiornikach tego typu musi 

stanowić swoisty kompromis, nie da się, bowiem spełnić w 100% wymagań wszystkich 

użytkowników i konsumentów wód. Jak przedstawiono na powyższych przykładach nawet  

w obrębie jednego obszaru np. realizacji funkcji środowiskowych może dochodzić do 

wewnętrznej sprzeczności związanych z realizacją podstawowych celów i norm ochrony dla 

ekosystemów od wód zależnych na poszczególnych obszarach a nawet wewnątrz nich. 

Problemom takim nie poświęca się jednak należytej uwagi. W istniejących warunkach 

administrowanie zbiornikiem zmusza do prowadzenia polityki kompromisu, polegającej na 

ciągłym i doraźnym poszukiwaniu rozwiązań problemów zagrożenia powodzią i suszą przy 

jednoczesnym zachowaniu dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych.  

6.3. Analiza możliwości optymalizacji zasad gospodarowania wodą na zbiorniku, przy 
zachowaniu priorytetów realizowanych funkcji publicznych i gospodarczych, 
ograniczających negatywne oddziaływanie prowadzonego gospodarowania wodą na 
realizację formalnie przyjętych celów i norm na obszarach chronionych 

Sposób gospodarowania wodą na zbiorniku jest określony w obowiązującym pozwoleniu 

wodnoprawnym na piętrzenie, retencjonowanie i energetyczne wykorzystanie wód rz. Warty. 

Dokument ten determinuje pracę zbiornika w określonych warunkach hydrologicznych. Stąd też 
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wszelkie działania mające na celu optymalizację pracy zbiornika muszą uwzględniać zapisy tego 

dokumentu. Jednocześnie zbiornik jest elementem sieci rzecznej, wpływającym na jej reżim 

hydrologiczny. Zmiana reżimu przepływu, która została w niniejszym opracowaniu 

zaprezentowana może mieć pozytywny lub negatywny wpływ w tym samym przekroju rzeki. 

Przykładem jest tutaj sytuacja, w której na jednym brzegu występują tereny rolnicze, w tym 

grunty orne a na drugim obszary chronione z siedliskami wymagającymi częstych okresów 

zalewu. Trudno w takiej sytuacji określić funkcję celu gospodarowania wodą na zbiorniku, bez 

wskazania (często arbitralnie) priorytetów. Jeśli priorytetem jest zapewnienie komfortu 

hydrologicznego obszarom chronionym wymagającym częstego zalewania, należy gospodarkę na 

zbiorniku ukierunkować na maksymalizację liczby dni ze stanami powyżej wody brzegowej. Może 

to z kolei kłócić się z  wymogami realizacji innej funkcji środowiskowej biornika, która zakłada 

utrzymanie stałego piętrzenia w określonym przedziale czasowym. Omówione tu przykłady 

wskazują na złożoność problematyki optymalizacji pracy zbiorników retencyjnych już na poziome 

zdefiniowania funkcji celu. Wyjątek stanowią okresy ekstremalne, które wymuszają na zarządcy 

zbiornika przeprowadzenie procesu gospodarowania wodą zgodnie z jednoznacznie określonymi 

priorytetami. Zdarzeniami ekstremalnymi będzie przejście fali powodziowej lub długotrwały 

przepływ niżówkowy, mniejszy od minimalnego dopuszczalnego zrzutu ze zbiornika. Funkcjami 

celu w tych sytuacjach są: 

 maksymalna redukcja przepływu, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczeń 

eksploatacyjnych (np. maksymalnego dobowego przyrostu stanów) zapewniająca 

bezpieczeństwo zbiornika lub koryta poniżej zapory w okresie przejścia fali powodziowej, 

 maksymalizacja przepływu oraz okresu czasu jego trwania w okresie alimentacji cieku. 

W obydwu sytuacjach nie istnieje konflikt celów na odcinku poniżej zbiornika. Jednak 

każde zdarzenie ekstremalne wpływa negatywnie zarówno na obszary chronione jak  

i użytkowane gospodarcze.  

Proces optymalizacji może być wspomagany stosownym modelem matematycznym, 

umożliwiającym przeprowadzenie symulacji dla wielu wariantów. Przykład takiego podejścia 

został opisany w cytowanym już opracowaniu „Analiza wpływu obniżenia, na zbiorniku Jeziorsko, 

normalnego poziomu piętrzenia (NPP) na kształtowanie zasobów wodnych w zakresie 

przepływów niskich i wysokich (na podstawie analizy charakterystycznych lat suchych i 
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mokrych)”. Opisany tam model optymalizacji hydrogramów odpływu umożliwił ilościowe 

oszacowanie wpływu zmiany poziomu piętrzenia. Model ten może zostać wykorzystany do 

wspomagania procesu decyzyjnego w czasie rzeczywistym. Jakość otrzymywanych z modelu 

wyników jest jednak uzależniona od poprawności prognoz hydrologicznych. Prognozy te 

stanowią dane wejściowe, których błąd przekłada się na końcowy wynik symulacji. Model 

stanowić może również narzędzie obiektywnej oceny procesu gospodarowania wodą dla danych 

historycznych, wpływając tym samym na procedury zawarte w instrukcji gospodarowania wodą.  

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano dwa warianty obliczeń przejścia fali 

powodziowej z 2010 roku, dla obowiązującego aktualnie normalnego poziomu piętrzenia 

(NPP=120.00 m n.p.m). W wariancie pierwszym narzucono maksymalny dopuszczalny zrzut ze 

zbiornika, równy 315 m3/s, a w drugim ograniczenie to zniesiono. W obydwu sytuacjach założono 

ten sam czas wypełnienia rezerwy powodziowej. Wyniki obydwu symulacji ilustruje ryc. 55. 

0

100

200

300

400

500

600

15-05 17-05 19-05 21-05 23-05 25-05 27-05 29-05

Data

Q
[m

3
/s

]

Odpływ wariant II Odpływ wariant I dopływ
 

Ryc.55. Symulacja transformacji fali powodziowej z 2010 roku przez zbiornik Jeziorsko dla wariantu  
z narzuconym odpływem maksymalnym (wariant I) oraz bez ograniczenia maksymalnej wartości 
odpływu (wariant II). 

 

Analiza wyników wskazuje, że w wariancie II następuje większa redukcja przepływów  

w początkowej fazie wezbrania, po czym następuje zrównanie się dopływu i odpływu oraz 

wcześniejsza od wariantu I redukcja kulminacji fali. W wariancie II uzyskano niewielkie 

zwiększenie odpływu maksymalnego. Wariant I charakteryzuje się większą płynnością przebiegu 
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czasowego redukcji przepływów. Jednak walidacja obydwu rozwiązań wymaga przebadania ich 

wpływu na reżim przepływu poniżej zbiornika a także przebadania między innymi możliwości 

nałożenia się kulminacji Warty z dopływami (przede wszystkim Prosną). Stąd też wymagane jest 

stworzenie całego systemu modelowania sieci rzecznej, łączącego różnej klasy modeli: modele 

hydrologiczne, hydrauliczne oraz optymalizacyjne. 

6.3.1. Alternatywne rozwiązania gospodarowania wodą na zbiorniku, realizujące 
niezbędne i uzasadnione funkcje publiczne, gospodarcze i przyrodnicze 
zbiornika przy najmniejszym oddziaływaniu na potencjał JCWP, pozostających 
w zasięgu jego oddziaływania 

 

Standardy zarządzania zbiornikami retencyjnymi wymagają: zachowania dobrego 

potencjału ekologicznego zasobów wodnych i związanych z nimi ekosystemów, wykorzystania 

wód zgodnie z ich funkcją społeczną i gospodarczą. Przemiany gospodarcze i społeczne 

powodują, że zbiorniki pełnią obecnie więcej funkcji niż zakładano podczas ich budowy. 

Wieloaspektowe podejście do zarządzania zasobami wodnymi i zbiornikami zaporowymi 

wymusza uwzględnienie relacji pomiędzy efektywnością gospodarczą, ochroną przed 

zagrożeniami naturalnymi i antropogenicznymi oraz ustalonymi celami ochrony środowiska 

przyrodniczego. Rozwiązywanie problemów związanych z użytkowaniem i zarządzaniem 

wielofunkcyjnymi zbiornikami zaporowymi wymaga wiedzy i rozwagi. Konsekwencje błędnych 

decyzji mogą prowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego, a odwrócenie ich skutków jest 

trudne i czasochłonne. Współczesne zarządzanie takimi obiektami jak zbiorniki zaporowe musi 

bazować na informacjach oraz scenariuszach działania. Scenariusze muszą wynikać bezpośrednio 

z instrukcji gospodarowania zbiornikiem lub być z tym dokumentem zbieżne. Zarządzanie 

wymaga ciągłego ustalania hierarchii ważności funkcji i zakresu możliwych kompromisów, 

niezbędnych w realizacji podstawowych celów\funkcji (Miguła i in. 2014). Próby opracowania 

naukowych podstaw w zarządzania zbiornikami retencyjnymi podjęli naukowcy z Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych w Katowicach i Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu  

w ramach projektu „ Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika 

zaporowego” (ZiZOZap). Zarządzanie wielozadaniowymi zbiornikami retencyjnymi wymaga 

reagowania na zmieniającą się sytuację w samym zbiorniku i jego otoczeniu zależną od 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

159 

czynników, które mają charakter losowy (Bojarski i in. 2014). Aby reakcja na określoną sytuację 

miała charakter racjonalny należy bazować na procedurach określonych w zintegrowanych 

scenariuszach pracy zbiornika. Zdaniem Bojarskiego i in. (2014) zintegrowany scenariusz pracy 

zbiornika to jego reprezentatywny stan przy określonych zadaniach wraz z wykazem procedur  

i działań niezbędnych w zarządzaniu zbiornikiem. Zintegrowane scenariusze pracy zbiornika 

Jeziorsko powinny, zatem opisywać zagadnienia wynikające z pełnienia przez niego określonych 

celów/funkcji. Wybór scenariusza, który będzie uruchamiał określoną procedurę działania 

zbiornika powinien być oparty na wynikach monitoringu prowadzonego w trybie rzeczywistym na 

obszarach będących pod wpływem jego oddziaływania. Takie zarządzanie zbiornikiem oparte na 

zintegrowanych scenariuszach pracy jest wynikiem usystematyzowania złożonego problemu 

zarządzania w sytuacji występowania wielu zmiennych w tym zmiennych losowych. Takie 

podejście pozwala na racjonalne i efektywne zarządzanie zbiornikiem retencyjnym. Wdrażanie 

zintegrowanego systemu gospodarowania wodą na zbiorniku Jeziorsko powinno odbywać się 

równolegle z wdrażaniem innowacyjnych metod monitoringu wód jak np. na zbiorniku 

Goczałkowickim. Specyficzne położenie zbiornika Jeziorsko wymaga poszerzenia monitoringu  

o obszary objęte ochroną będące w zasięgu jego oddziaływania. Wprowadzenie nowych metod 

monitoringu jest koniecznością wynikającą z nasilającej się antropopresji oraz postępu wiedzy  

i metod badawczych (Łaszczyca i in. 2014). Potrzeba racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi 

zbiorników wymaga, że oprócz monitoringu konieczne staje się także modelowanie  

i prognozowanie ich stanu. Wymagania takie wymuszają zmianę podejścia do technik 

monitoringu, które powinny umożliwić bezpośrednie przesyłanie danych do systemów 

gromadzenia danych i modelowania (Absalon i Łaszczyca 2014). Dokumentem na podstawie, 

którego prowadzi się obecnie gospodarkę wodną na zbiorniku jest aktualne pozwolenie wodno 

prawne, w którym zawarto sztywne zasady postępowania w warunkach normalnych oraz 

ekstremalnych. Prowadzenie efektywnego monitoringu pozwoli zidentyfikować istniejące 

problemy i konflikty dzięki zdobytej wiedzy można je będzie rozwiązać w ramach istniejących 

instrukcji i procedur zarządzania. 

 

 

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

160 

6.3.2. Wyszczególnienie z uzasadnionych powyżej rozwiązań tych, których 

wprowadzenie w warunkach korzystania z wód zlewni jest możliwe w kontekście 

upoważnienia ustawowym wynikającym z art. 115 ustawy Prawo wodne oraz  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

"Zasad techniki prawodawczej" 

 
Przeprowadzone analizy wykazują, że wskazanie rozwiązań, które mogą zostać 

wprowadzone w warunkach korzystania z wód zlewni określających szczegółowe wymagania  

w zakresie stanu wód wynikających z ustalonych celów środowiskowych i priorytetów  

w zaspokajaniu potrzeb wodnych lub ograniczeń w korzystaniu z wód wymaga jasnego określenia 

nadrzędnych funkcji zbiornika, wyartykułowania realizowanych przez zbiornik uzgodnionych 

celów i ich zakresu. Ograniczanie negatywnego oddziaływania zbiornika na stan zasobów 

wodnych i obszary chronione w pierwszej kolejności powinny być ukierunkowane na zmiany 

charakterystyki pracy zbiornika, zmierzające do możliwego, w kontekście pozostałych funkcji 

zbiornika, odtwarzania naturalnego reżimu hydrologicznego lub przynajmniej, w przypadku braku 

lub wyczerpania takich możliwości, stymulowania w najbardziej pożądanych okresach 

wiosennych kontrolowanych fal wezbraniowych, które umożliwiałyby pełniejszą realizację celów 

na obszarach chronionych. Działania te powinny być ściśle kontrolowane w zakresie monitoringu 

hydrologicznego i biologicznego.  
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7. Spis rycin 

 
Ryc. 1. Lokalizacja oraz struktura użytkowania SCWP W0503 

Ryc. 2. Położenie posterunków wodowskazowych 

Ryc. 3. Porównanie średnich niskich stanów wody (SNW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 
 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 4. Porównanie średnich stanów wody (SSW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 (linia 
niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 5. Porównanie średnich wysokich stanów wody (SWW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-1982 
 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 6. Zmienność miesięcznych niskich stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu zbiornika 
Jeziorsko 

Ryc. 7. Zmienność miesięcznych średnich stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu 
zbiornika Jeziorsko 

Ryc. 8. Zmienność miesięcznych wysokich stanów wody rzeki Warty a -przed i b – po wybudowaniu 
zbiornika Jeziorsko 

Ryc. 9. Porównanie współczynników zmienności niskich stanów wody (NW) rzeki Warty w wieloleciach 1952-
1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 10. Porównanie współczynników zmienności średnich stanów wody (SW) rzeki Warty w wieloleciach 
1952-1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 11. Porównanie współczynników zmienności średnich wysokich stanów wody (WW) rzeki Warty  
w wieloleciach 1952-1982 i 1990-2012 (linia niebieska – lata 1952-1982 linia czerwona – lata 1990-2012) 

Ryc. 12. Zależność pomiędzy miesięcznymi stanami wody i przepływami w profilu wodowskazowym Nowa 
Wieś Podgórna w latach 1965-1982 – Q - dane z roczników hydrologicznych (miesięczne stany 
charakterystyczne i przepływy), Q1 –przepływy obliczone na podstawie krzywej natężenia przepływów 
opisanej równaniem Harlachera, Q2 – przepływy obliczone na podstawie krzywej natężenia 
przepływów równanie Bubendaya. 

Ryc. 13. Porównanie miesięcznych przepływów charakterystycznych z roczników hydrologicznych (linia 
niebieska) z miesięcznymi przepływami obliczonymi na podstawie miesięcznych stanów 
charakterystycznych (linia pomarańczowa) (a – NQ, b – SQ, c – WQ) 

Ryc. 14. Zależności pomiędzy pomierzonymi stanami wody i przepływami w latach 1960-1980 (czerwony) 
oraz miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 2001-2012 (niebieski)  
w posterunku wodowskazowym w Uniejowie 

Ryc. 15. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1952-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) na posterunkach wodowskazowych  
w Koninie i Sławsku 

Ryc. 16. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1965-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Nowa Wieś Podgórna 

Ryc. 17 Zależności pomiędzy pomierzonymi stanami wody i przepływami w latach 1960-1980 (czerwony) oraz 
miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 2001-2012 (niebieski) w profilu Śrem 

Ryc. 18. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1952-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Poznań 
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Ryc. 19. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1972-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Oborniki 

Ryc. 20. Zależności pomiędzy miesięcznymi stanami i przepływami charakterystycznymi w latach 1972-1982 
(czerwony) oraz w latach 1990-2012 (niebieski) w posterunku wodowskazowym Wronki 

Ryc. 21. Zmiany współczynnika miesięcznych przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty  
(czerwony – 1952-1982, niebieski 1990-2012) 

Ryc. 22. Zmiany współczynników zmienności i rozpiętości przepływów wzdłuż biegu rzeki Warty przed i po 
wybudowaniu zbiornika Jeziorsko (czerwony – 1990-2012, niebieski 1952-1982) 

Ryc. 23. Stabilność reżimu odpływów miesięcznych rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko 

Ryc. 24. Częstotliwość występowania przepływów mminimalnych (niebieski lata 1952-1982, czerwony lata 
1990-2012) 

Ryc. 25. Częstotliwość występowania przepływów maksymalnych (niebieski lata 1952-1982, czerwony lata 
1990-2012) 

Ryc. 26. Zasięg oddziaływania zbiornika Jeziorsko na JCWP 

Ryc. 27. Warunki brzegowe modelu obliczeniowego dla roku hydrologicznego 2010 

Ryc. 28. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Uniejów 

Ryc. 29. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Koło 

Ryc. 30. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010 
 w przekroju wodowskazowym Sławsk 

Ryc. 31. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Nowa Wieś Podgórna 

Ryc. 32. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Śrem 

Ryc. 33. Porównanie pomierzonych i obliczonych hydrogramów stanów w roku hydrologicznym 2010  
w przekroju wodowskazowym Poznań 

Ryc.34. Górny warunek brzegowy dla wariantu I (zrzut ze zbiornika Jeziorsko w roku hydrologicznym 2010) oraz  
wariantu II  ( hydrogram przepływu z przekroju wodowskazowego Sieradz z uwzględnieniem przyrostu zlewni) 

Ryc. 35.  Przebieg codziennych przepływów rzeki Warty w roku hydrologicznym 2010 (linia niebieska – bez 
zbiornika Jeziorsko linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 

Ryc.36. Porównanie najniższych miesięcznych przepływów wody (NQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia 
niebieska – bez zbiornika Jeziorsko linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 

Ryc. 37. Porównanie średnich miesięcznych przepływów wody (SQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia 
niebieska – bez zbiornika Jeziorsko linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 

Ryc. 38. Porównanie najwyższych miesięcznych przepływów wody (WQ) rzeki Warty w roku 2010 (linia 
niebieska – bez zbiornika Jeziorsko linia czerwona – ze zbiornikiem Jeziorsko) 

Ryc. 39. Zmiany niskich miesięcznych stanów wody (NW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku wybudowania 
zbiornika Jeziorsko 

Ryc. 40. Zmiany średnich miesięcznych stanów wody (SW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku 
wybudowania zbiornika Jeziorsko 
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Ryc. 41. Zmiany wysokich miesięcznych stanów wody (WW) rzeki Warty w roku 2010 w wyniku 
wybudowania zbiornika Jeziorsko 

Ryc. 42. Liczba dni ze stanami powyżej wody brzegowej dla roku 2010 (niebieski - Wariant I, czerwony - Wariant II). 

Ryc. 43. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,50 m n.p.m. 

Ryc. 44. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,00 m n.p.m. 

Ryc. 45. Hydrogram dopływu, obliczony odpływ wody i napełnienie przy NPP = 120,00 m n.p.m. z nowym 
schematem pracy zbiornika (nowe pozwolenie wodno prawne) 

Ryc. 46. Hydrogram dopływu i odpływu wody i napełnienie zbiornika Jeziorsko w roku 2010 

Ryc. 47. Hydrogram dopływu i odpływu wody ze zbiornika Jeziorsko w trakcie przejścia fali powodziowej  
w roku 2010 z nałożonymi hydrogramami optymalnych zrzutów dla h założonych wartości NPP 

Ryc. 48. Granice obszaru Natrura 2000 - PLB100002 Zbiornik Jeziorsko 

Ryc. 49. Granice obszaru Natrura 2000 - PLB300002Dolina Środkowej Warty 

Ryc. 50. Granice obszaru Natrura 2000 - PLB300009Ostoja Nadwarciańska  

Ryc. 51. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300053 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie 

Ryc. 52. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300012Rogalińska Dolina Warty  

Ryc. 53. Granice obszaru Natura 2000 - PLH300010 Ostoja Wielkopolska 

Ryc. 54. Granice obszaru Rezerwat Czeszewski Las 

Ryc.55. Symulacja transformacji fali powodziowej z 2010 roku przez zbiornik Jeziorsko dla wariantu  
z narzuconym odpływem maksymalnym (wariant I) oraz bez ograniczenia maksymalnej wartości 
odpływu (wariant II). 
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8. Spis tabel 

Tabela 1. Szczegółowe informacje o Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych o nazwach Warta ze 
Zbiornikiem Jeziorsko oraz Dopływ z Emilianowa (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451) 

Tabela 2. Klasyfikacja stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych o nazwach Warta ze 
Zbiornikiem Jeziorsko oraz Dopływ z Emilianowa 

Tabela  3. Posterunki wodowskazowe na rzece Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko 

Tabela  4. Zakres materiałów wejściowych udostępnionych do analizy 

Tabela  5. Wyciąg z pozwoleń wodno-prawnych obowiązujących po wybudowaniu zbiornika Jeziorsko 

Tabela 6. Równania krzywych natężenia przepływów opracowane na podstawie danych z „Wyników 
pomiarów hydrometrycznych” 

Tabela 7. Roczne przepływy charakterystyczne rzeki Warty w okresach przed i po wybudowaniu i oddaniu 
do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Tabela 8 Przepływy charakterystyczne rzeki Warty w letnich półroczach hydrologicznych przed i po 
wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Tabela 9. Przepływy charakterystyczne rzeki Warty w zimowych półroczach hydrologicznych przed  
i po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zbiornika Jeziorsko  

Tabela 10. Wykaz JCWP w zasięgu oddziaływania zbiornika Jeziorsko 

Tabela 11. Zmiany stanów w przekrojach wodowskazowych wynikające ze zmiany rocznych przepływów 
charakterystycznych przed i po budowie zbiornika obliczone dla aktualnych geometrii przepływu  
z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

Tabela 12. Redukcja maksymalnych rzędnych i przepływów w przekrojach wodowskazowych dla roku 
hydrologicznego 2010 

Tabela 13. Wielkość przepływu i rzędna wody brzegowej w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 
przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika 
obliczone dla aktualnych geometrii przekrojów z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego  

Tab.14. Zmiany stanów w przekrojach zlokalizowanych w granicach formalnie ustanowionych form ochrony 
przyrody wynikające ze zmiany rocznych przepływów charakterystycznych przed i po budowie zbiornika 
obliczone dla aktualnych geometrii przekrojów z wykorzystaniem modelu hydrodynamicznego 

Tabela 15. Zestawienie wyników dla fali niżówkowej z 1995 roku przy różnych wariantach NPP 

Tabela 16.Minimalne zrzuty ze zbiornika Jeziorsko w latach 1993 – 2010 

Tabela 17. Wyniki obliczeń symulacji pracy zbiornika w trakcie dopływu do zbiornika Jeziorsko  
fali powodziowej w 2010 roku dla różnych wartości NPP 

Tabela 18 Formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach określonego praktycznego oddziaływania 
zbiornika Jeziorsko 
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Załącznik 1 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym w Uniejowie w latach 1952-1982 oraz 1990-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 84 50 83 86 90 71 85 66 54 54 61 67 50 54 50 

SNW 117 120 131 146 133 122 106 95 92 98 99 104 128 99 114 

ZNW 115 125 130 144 130 118 102 96 90 94 97 102 128 98 110 

WNW 170 186 216 205 174 194 160 142 146 156 164 144 216 164 216 

NSW 90 109 118 110 110 80 95 85 69 69 66 76 80 66 66 

SSW 136 163 173 183 172 150 127 114 116 119 114 122 163 118 141 

ZSW 131 158 170 179 171 147 120 105 107 108 108 119 159 111 135 

WSW 210 254 266 247 268 247 198 190 177 198 207 197 268 207 268 

NWW 96 126 137 128 135 111 102 104 99 85 70 85 96 70 70 

SWW 168 212 229 234 237 192 159 144 157 153 138 154 212 151 182 

ZWW 157 209 229 246 232 186 151 134 136 132 123 141 205 135 169 

WWW 357 362 328 326 504 321 257 247 268 301 290 300 504 301 504 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 35 48 40 39 42 44 26 39 43 44 47 42 35 26 26 

SNW 81 77 82 82 86 80 75 67 75 82 80 80 82 77 79 

ZNW 68 67.5 76 68 77.5 74 77 63 63 77 75 69 70 71 70 

WNW 146 152 178 152 161 134 124 117 135 142 140 167 178 167 178 

NSW 60 67 61 42 44 67 58 54 58 50 49 60 42 49 42 

SSW 99 103 106 99 102 117 103 86 97 101 99 100 105 97 101 

ZSW 89 96.5 99 93 97.5 111 96 75 84 85 90 89 98 89 93 

WSW 154 168 187 168 190 188 207 175 239 195 153 168 190 239 239 

NWW 64 75 72 62 46 95 64 65 64 54 52 81 46 52 46 

SWW 112 124 129 124 125 152 134 112 122 120 114 116 128 120 124 

ZWW 108.5 118.5 120 124 130.5 144 120 97 104 108 109 115 121 108 117 

WWW 166 196 190 193 227 244 371 302 346 286 194 170 244 371 371 
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Załącznik 2 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunkach wodowskazowych w Koninie w latach 1952-1982 i Sławsku w latach 1993-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 111 120 138 149 158 128 127 104 80 78 99 111 111 78 78 

SNW 300 297 314 331 322 315 291 272 264 278 278 286 313 278 296 

ZNW 301 286 308 337 327 326 300 269 272 277 279 290 315 281 294 

WNW 410 430 413 418 401 400 361 333 395 366 386 360 430 395 430 

NSW 254 287 304 291 276 264 231 225 242 240 236 242 254 225 225 

SSW 328 349 372 372 373 350 323 303 300 308 301 313 357 308 333 

ZSW 321 350 356 367 364 361 321 299 297 299 293 307 354 302 328 

WSW 422 457 555 445 592 428 412 396 426 411 421 389 592 426 592 

NWW 263 304 327 319 293 277 264 241 249 255 243 253 263 241 241 

SWW 358 391 410 410 410 384 357 332 342 341 329 346 394 341 368 

ZWW 357 395 413 411 424 396 352 327 332 318 314 334 396 332 363 

WWW 460 501 549 513 526 461 469 443 452 480 478 462 549 480 549 

  

1993-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 264 274 275 248 249 278 249 244 250 249 250 246 248 244 244 

SNW 308 311 330 337 329 321 295 277 281 293 295 296 323 289 306 

ZNW 289 297 326 337.5 323 313 294.5 274 271 281 285 286 316 281 294 

WNW 380 417 450 443 416 388 364 349 360 391 368 400 450 400 450 

NSW 271 291 303 264 283 303 269 261 265 257 258 255 264 255 255 

SSW 327 337 362 367 356 360 331 304 313 314 311 318 351 315 333 

ZSW 318 331 347 370 351 360 321 290 301 297 293 304 346 300 323 

WSW 414 443 485 470 460 428 443 437 441 438 392 417 485 443 485 

NWW 280 300 340 316 310 326 276 276 274 270 266 285 280 266 266 

SWW 341 363 404 396 390 398 371 336 343 336 328 340 382 342 361 

ZWW 334.5 350 401 392 402 388 352 313 322 316 304 326 381 326 350 

WWW 456 464 515 496 488 487 575 530 548 509 436 437 515 575 575 
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Załącznik 3 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym w Nowej Wsi Podgórnej w latach 1952-1982 i 1990-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 155 156 170 178 169 154 129 127 133 130 137 136 154 127 127 

SNW 225 231 242 269 272 256 219 191 182 196 193 202 249 197 223 

ZNW 213 221 230 262 266 250 217 188 180 185 186 198 240 192 213 

WNW 386 370 379 406 387 420 299 277 325 310 342 288 420 342 420 

NSW 161 185 207 212 196 169 143 117 139 140 143 148 161 117 117 

SSW 256 294 319 338 341 308 254 221 215 224 216 229 309 227 268 

ZSW 247 283 285 331 327 310 247 218 210 205 204 217 300 215 252 

WSW 450 474 515 486 536 505 399 360 429 382 408 337 536 429 536 

NWW 168 204 260 238 216 182 169 147 130 153 151 158 168 130 130 

SWW 298 351 395 411 429 370 301 255 254 269 251 272 375 267 321 

ZWW 288 328 385 392 403 370 282 244 250 226 222 254 362 251 299 

WWW 546 635 593 596 659 572 535 455 518 486 536 560 659 560 659 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 176 178 182 172 190 176 160 158 162 158 157 161 172 157 157 

SNW 222 229 248 270 264 251 215 195 194 203 207 208 247 204 225 

ZNW 214 212 234 264 255 251 216 190 184 184 197 200 235 196 212 

WNW 303 378 405 442 378 335 288 269 272 316 294 326 442 326 442 

NSW 183 204 215 208 203 186 182 166 169 162 171 170 183 162 162 

SSW 242 257 289 306 303 294 254 222 225 225 223 229 282 230 256 

ZSW 234 248 278 313 288 286 233 208 208 213 205 217 274 214 242 

WSW 383 415 496 465 449 414 395 434 399 374 334 352 496 434 496 

NWW 191 213 238 222 217 219 200 176 178 168 178 196 191 168 168 

SWW 264 288 338 346 360 339 302 256 258 249 238 250 323 259 291 

ZWW 255 274 318 334 358 339 263 225 230 220 214 226 310 235 266 

WWW 477 441 572 514 506 506 635 616 554 548 374 381 572 635 635 
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Załącznik 4 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym w Śremie w latach 1952-1982 i 1990-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 160 110 172 190 202 180 147 142 154 154 154 130 110 130 110 

SNW 255 263 269 308 309 299 258 225 215 227 227 235 284 231 258 

ZNW 248 248 264 288 307 301 260 228 217 219 220 233 277 228 244 

WNW 419 436 418 436 428 450 345 337 373 377 394 334 450 394 450 

NSW 181 189 228 243 230 198 165 149 160 163 161 164 181 149 149 

SSW 287 323 342 364 365 343 293 257 248 259 250 262 337 262 300 

ZSW 278 326 326 381 360 354 289 255 245 243 239 254 335 250 284 

WSW 455 513 505 487 486 483 406 398 459 432 438 380 513 459 513 

NWW 188 271 248 272 255 212 200 165 168 175 172 174 188 165 165 

SWW 323 373 405 418 430 391 337 288 293 296 283 301 390 300 345 

ZWW 315 363 406 433 438 410 318 285 289 268 258 286 390 288 334 

WWW 496 576 556 536 552 514 488 461 507 468 500 499 576 507 576 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 174 178 184 196 194 188 176 173 158 144 172 170 174 144 144 

SNW 240 244 265 286 292 278 234 210 208 216 222 224 267 219 243 

ZNW 222 218 244 270 280 280 236 209 200 200 210 211 254 211 227 

WNW 332 427 458 465 435 368 322 300 298 350 325 358 465 358 465 

NSW 198 211 234 222 209 201 199 181 170 176 178 177 198 170 170 

SSW 261 278 305 327 331 323 275 238 239 241 239 247 304 246 275 

ZSW 256 269 291 342 316 319 258 222 219 223 221 231 296 229 258 

WSW 406 459 493 476 468 427 423 449 387 406 363 386 493 449 493 

NWW 205 233 254 242 234 216 220 190 190 184 184 202 205 184 184 

SWW 282 312 352 364 383 366 322 273 272 262 254 268 343 275 309 

ZWW 270 300 335 362 390 379 286 252 248 238 230 243 336 253 289 

WWW 490 492 529 497 490 482 568 563 514 514 402 414 529 568 568 
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Załącznik 5 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym w Poznaniu w latach 1952-1982 i 1990-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 130 120 150 150 164 177 142 138 148 135 145 135 120 135 120 

SNW 235 236 240 268 286 289 242 208 194 204 203 212 259 210 235 

ZNW 224 225 231 255 292 288 240 203 187 194 197 209 249 202 222 

WNW 376 382 417 394 438 440 343 321 344 361 357 310 440 361 440 

NSW 169 174 168 159 217 192 159 142 153 150 152 153 159 142 142 

SSW 264 294 304 333 352 335 278 239 226 234 227 237 314 240 277 

ZSW 261 283 296 344 345 334 275 235 210 219 212 229 305 228 264 

WSW 457 489 493 505 516 513 403 392 437 397 411 347 516 437 516 

NWW 175 196 195 166 239 203 185 153 160 167 166 164 166 153 153 

SWW 299 345 379 395 435 391 321 270 269 269 259 275 374 277 326 

ZWW 297 332 369 402 434 387 314 261 263 250 237 257 357 261 312 

WWW 532 641 563 605 700 574 515 485 514 444 503 527 700 527 700 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 147 142 132 128 181 158 141 135 138 133 131 126 128 126 126 

SNW 207 209 233 252 266 253 206 178 175 181 187 192 237 187 212 

ZNW 191 192 213 237 251 251 204 171 172 163 177 180 229 178 197 

WNW 293 408 491 437 424 356 287 275 264 304 287 314 491 314 491 

NSW 155 182 174 149 195 170 165 145 144 138 139 130 149 130 130 

SSW 227 245 269 291 305 295 246 207 204 205 203 211 272 213 242 

ZSW 217 229 250 293 297 290 233 194 187 182 187 196 263 200 225 

WSW 372 440 545 473 461 416 370 466 341 387 313 338 545 466 545 

NWW 163 203 189 190 207 199 195 163 157 144 144 148 163 144 144 

SWW 248 280 313 331 352 336 297 246 238 230 219 232 310 244 277 

ZWW 231 260 287 332 343 335 256 216 206 199 198 206 302 223 249 

WWW 481 555 600 529 512 486 668 668 527 533 352 357 600 668 668 
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do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

Załącznik 6 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym w Obornikach w latach 1952-1960, 1972-1982 i 1990-2012 

  

1952-1960 1971-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 135 132 176 228 211 182 145 137 87 162 158 138 132 87 87 

SNW 263 271 303 317 312 300 257 224 214 231 231 239 294 233 263 

ZNW 250 252 282 298 318 317 264 228 211 216 221 235 285 228 252 

WNW 416 450 544 456 436 442 353 304 388 394 397 339 544 397 544 

NSW 178 185 226 268 228 199 164 145 157 167 167 165 178 145 145 

SSW 293 325 355 371 375 337 290 250 255 258 253 269 343 262 303 

ZSW 284 316 337 377 356 342 297 252 242 238 242 262 339 252 288 

WSW 500 489 588 500 577 552 403 348 495 443 448 380 588 495 588 

NWW 185 261 242 299 248 214 190 156 164 172 179 175 185 156 156 

SWW 325 379 427 428 437 383 327 278 292 292 283 312 397 297 347 

ZWW 320 365 428 440 404 381 332 279 278 261 263 298 375 290 329 

WWW 571 674 708 589 780 657 445 394 581 489 532 554 780 581 780 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 181 196 150 164 218 197 180 167 163 164 165 161 150 161 150 

SNW 244 249 269 294 311 300 246 213 207 215 221 226 278 221 250 

ZNW 226 229 243 273 293 295 246 207 199 195 206 211 268 210 233 

WNW 331 450 564 470 468 411 327 311 301 344 328 354 564 354 564 

NSW 189 224 223 189 240 209 204 184 174 175 173 169 189 169 169 

SSW 265 286 314 334 348 341 288 245 238 240 238 247 315 249 282 

ZSW 260 270 292 326 325 340 276 224 223 227 220 227 305 231 265 

WSW 413 506 605 520 508 464 406 503 368 423 349 375 605 503 605 

NWW 196 242 259 227 253 241 234 199 185 184 181 185 196 181 181 

SWW 287 323 363 371 397 380 340 285 274 263 253 268 353 280 317 

ZWW 275 304 340 365 388 371 302 264 250 235 234 241 348 258 296 

WWW 520 635 647 578 561 524 707 710 531 542 385 392 647 710 710 

 



Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni – materiały wyjściowe  
do sformułowania warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko 

 

 

Załącznik 7 

Stany charakterystyczne rzeki Warty w posterunku wodowskazowym we Wronkach w latach 1952-1982 i 1990-2012 

  

1952-1982 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 104 82 140 128 132 129 97 92 101 103 101 92 82 92 82 

SNW 205 218 237 260 264 265 217 182 167 176 175 181 241 183 212 

ZNW 196 206 210 246 256 278 221 178 164 166 168 178 231 177 196 

WNW 373 386 476 412 422 458 309 296 348 352 348 287 476 352 476 

NSW 122 130 183 184 176 146 116 97 105 109 110 107 122 97 97 

SSW 235 271 300 319 330 312 254 212 197 204 197 206 294 212 253 

ZSW 232 256 268 327 313 315 250 206 192 189 180 198 282 198 241 

WSW 462 457 552 483 524 533 367 348 461 407 402 331 552 461 552 

NWW 128 192 204 205 196 157 137 106 112 119 124 117 128 106 106 

SWW 266 325 369 387 411 369 296 242 235 235 226 239 354 246 300 

ZWW 269 315 345 407 391 359 293 242 224 219 206 224 332 233 280 

WWW 537 623 628 590 695 611 477 455 547 456 488 508 695 547 695 

  

1990-2012 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X 

NNW 144 148 129 126 170 148 131 127 126 122 122 119 126 119 119 

SNW 201 206 229 253 269 257 204 172 162 173 180 185 236 179 208 

ZNW 186 183 206 229 251 246 202 166 158 155 168 174 223 171 192 

WNW 287 414 486 436 437 364 286 273 229 298 286 308 486 308 486 

NSW 149 178 193 181 192 161 158 135 132 126 129 126 149 126 126 

SSW 221 243 274 297 308 298 245 202 196 197 195 204 274 207 240 

ZSW 215 227 260 286 284 294 232 184 190 183 182 188 262 193 222 

WSW 375 484 560 491 476 418 362 460 318 380 304 331 560 460 560 

NWW 156 195 214 206 202 190 196 151 146 135 136 142 156 135 135 

SWW 242 277 323 335 354 337 296 239 230 220 209 223 311 236 274 

ZWW 226 262 295 326 342 339 261 209 208 194 196 201 302 213 255 

WWW 484 584 623 552 530 476 634 640 486 498 343 350 623 640 640 
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