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Węgierka

Rzeki na nowo uregulowane w ostatnich latach (woj. mazowieckie)



Węgierka

Rzeki na nowo uregulowane w ostatnich latach (woj. mazowieckie)



Przewodówka

Rzeki na nowo uregulowane w ostatnich latach (woj. mazowieckie)



Rzeki uregulowane kilkadziesiąt lat temu, na których prace 

utrzymaniowe były prowadzone regularnie (woj. mazowieckie)

Piasecznica



Więcej przykładów:

http://ratujmyrzeki.bagna.pl/index.php/rzeki.html



Po co prace utrzymaniowe?

1) Uzgodnić cel

2) Sprawdzić konflikty

3) Wybrać kompromis / priorytet

4) Dobrać metodę



Dla wód związanych z 

rolnictwem problem eutrofizacji 

jest szczególnie ważny



Zużycie 
nawozów 
azotowych 
w 2011 r 
(tys. ton)

Na podst. Rocznika 

Statystycznego 2014



Zużycie 
nawozów 
fosforowych w 
2011 r (tys. ton)

Na podst. Rocznika 

Statystycznego 2014



Czy prace melioracyjne i utrzymaniowe mogą 
odtwarzać i usprawniać „samooczyszczanie rzek”?

Proces zależny przede wszystkim od:

• długości cieku

• ruchów wody, które mają wpływ na ich natlenienie (i natlenienie 
osadów),

• zróżnicowania mikrosiedlisk,

• roślinności na brzegach i w nurcie.
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Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, prawne i 

ekonomiczne, dobre praktyki utrzymania rzek 

pozostałych (średnich, małych i b. małych), 

powinny być maksymalnie zbieżne z celami 

renaturyzacji i w szczególności uwzględniać 

następujące działania (dotyczy terenów poza 

obszarami zurbanizowanymi):



Zachowanie (tzw. zabudowa zachowawcza) lub w miarę możliwości  

odtwarzanie rozwinięcia rzeki w planie (skrętność rzeki, różnorodność i 

zmienność krzywizn) oraz różnorodności kształtu koryta rzecznego

(pozostawienie struktur korytowych: głeboczki, odsypiska, namuliska). 

Zabudowa powinna być prowadzona na zasadzie interwencyjnej, w rozmiarze 

lokalnym (wręcz punktowym), wyłącznie w sytuacji zagrożenia szkoda o 

wymiernej wartości lub zagrożenia zdrowia bądź życia.



Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków – praktyczny podręcznik, Polska Zielona Sieć, 

Wrocław–Kraków 2006; http://www.zielonyprocent.pl/rzeki.pdf



Wprowadzanie 
drewna do cieków w 
celu renaturyzacji –
Niemcy i Austria



Alaska

http://www.fs.fed.us/blogs/national-forests-contribute-alaskas-

2013-record-salmon-harvest
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Stosowanie umocnień o konstrukcji inżynieryjno-

biologicznej z licznymi elementami zdolnymi do wegetacji

brzegosłony ze świeżych pędów wierzbowych, ożywione kierownice oraz ostrogi 

kierujące, żywe narzuty kamienne w płotkach wilklinowych, żywe narzuty kamienne ze 

szpilkami z żywokołów, nasadzenia w osłonie siatek biodegradowalnych, żywe opaski 

wielokiszkowe, itp.;



Usuwanie zatorów (głównie z drzew) wyłącznie w sytuacji grożącej 

wymiernymi szkodami wywołanymi np. wzmożoną erozją boczną lub 

przełożeniem nurtu rzeki. 

Likwidacje tego typu zatorów ograniczać do usunięcia korony drzewa 

(najbardziej blokujacej przepływ), pozostawiając pień i fragmenty grubych 

konarów (bez gałęzi) jako deflektory różnicujące 

rozkład prędkości wody oraz zwiększające 

różnorodność morfologiczną koryta. 

Tego typu zabiegi są szczególnie pożądane na 

rzekach, na których uprawiana jest turystyka 

kajakowa (np. Drawa, Piława);
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Rezygnacja z budowy lub odbudowy typowych budowli piętrzących i 

zastępowanie ich bystrzami (rampami – pochylniami), umożliwiającymi 

swobodną migrację organizmów wodnych;



Dążenie do utworzenia ekotonowych stref buforowych na brzegach 

przylegajacych do terenów intensywnie użytkowanych rolniczo, w celu 

ograniczenia transferu biogenów poprzez ich spływ powierzchniowy i gruntowy 

do ekosystemu wodnego. 

Odpowiedni dobór roślin (w tym roślin wysokich i drzew) strefy ekotonowej i ich 

ekspozycja względem rzeki 

Istotnym elementem wspomagającym 

efektywność strefy ekotonowej mogą być 

ściany denitryfikacyjne





Poza tym:
( rekomendowane działania w 
ramach prac utrzymaniowych)



poprawa warunków wodnych na torfowiskach

• wprowadzenie standardów dla 
powstrzymywania odpływu z obszarów 
torfowisk?

• kształtowanie retencji wody, 

• zmniejszanie spływów azotanów (z 
mineralizacji torfu) do wód 
powierzchniowych (dyrektywa azotanowa), 

• zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych 



upowszechnienie stosowania koryta dwudzielnego 
w przypadku cieków na terenach rolniczych

• zwiększanie pojemności koryta w czasie 
wezbrań bez wzrostu drenażu gleb w czasie 
niżówek, 

• utrzymywanie strefy szuwarowej w wyższym 
korycie pozwala na efektywne 
przechwytywanie biogenów i denitryfikację 
(dyrektywa azotanowa), 

• stworzenie stref rozrodu ryb i entomofauny 
(RDW)  

http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/northamerica/u

nitedstates/indiana/howwework/two-stage-ditches.xml



tworzenie sztucznych mokradeł u ujścia systemów 
melioracyjnych (treatment wetlands)

• wychwytywanie fosforanów 
(usuwanie poprzez biomasę 
makrofitów)

• Usuwanie azotanów (denitryfikacja)

• Ostoje różnorodności biologicznej

http://www.geos.ed.ac.uk/research/globalchange/group5b/remediation.htm

l



Odtwarzanie obszarów zalewowych w 
dolinach małych i dużych rzek

• poszukiwanie odpowiednich 
obszarów na podstawie map RP 

• odsuwanie wałów 

• obniżanie międzywala

• rozładowanie wezbrań

• usuwanie biogenów z wód 
(mokradła na terenach 
zalewowych)

• restytucja ginących ekosystemów



Szukajmy 
rozwiązań 
służących 
gospodarce 
i przyrodzie: 
potrzebny 
nam 
kompromis


