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Wstęp
Spośród wszystkich zasobów dostępnych w środowisku i potrzebnych zarówno 

do rozwoju cywilizacji, jak i funkcjonowania środowiska naturalnego, najważniejszym 
i najbardziej limitującym jest bez wątpienia woda. Dynamiczny rozwój ekonomiczny 
i wzrost zaludnienia generują rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń, wodę i energię 
do tego stopnia, iż w wielu zakątkach świata w ostatnich latach notuje się eskalację 
napięć zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Co więcej, modele klima-
tyczne i hydrologiczne wskazują, że większość państw będzie doświadczała redukcji 
zasobów wodnych, w szczególności jednak dotyczy to obszarów gdzie nałożą się na 
siebie niska dostępność zasobów wód pitnych, duży wpływ zmian klimatu oraz ro-
snące zapotrzebowanie na żywność (Distefano i Kelly, 2017; Vorosmarty i in., 2018). 
Obecnie w zakresie zarządzania środowiskiem wodnym dominują dwa kierunki 
działań. Pierwszy obejmuje wzmocnienie funkcji gospodarczej (np. wykorzystanie 
systemów rzecznych do żeglugi śródlądowej) i często oparty jest na mechanistycz-
nym sposobie zarządzania zasobami naturalnymi, w dużej mierze polegającym na 
stosowaniu rozwiązań inżynierskich, których nadrzędnym celem jest ochrona przed 
zjawiskami ekstremalnymi, tj. katastrofalne powodzie, a także maksymalizowanie 
korzyści wynikających z wykorzystania ekosystemów wód płynących do produkcji 
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Ekohydrologia dla kompensacji antropopresji i łagodzenia skutków zmian klimatu w ekosystemach rzecznych

W wielu przypadkach podejście mechanistyczne doprowadziło do degradacji 
i nadmiernego uproszczenia środowiska, np. przez regulację rzek, wycinanie lasów 
i zadrzewień śródpolnych (rys. 1). Po wielu latach stosowania nieprawidłowych prak-
tyk, widoczna stała się potrzeba wdrożenia nowego sposobu zarządzania zasobami 
wodnymi, który uwzględnia naturalnie ukształtowane procesy i zwiększa potencjał 
ekologiczny. Zrównoważone zarządzanie ekosystemami wodnymi wymaga integra-
cji wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz uwzględnienia potrzeb społecznych wraz 
z utrzymaniem i wzmacnianiem potencjału środowiska. Koncepcja ekohydrologii jako 
nauki (Zalewski i in., 1997; Zalewski 2000, 2014) obejmuje interakcje hydrologiczno-
-ekologiczne w środowisku – zarówno w ekosystemach wodnych, jak i lądowych. 
Wskazuje również jak wykorzystać wiedzę dotyczącą tych interakcji, ale także jak 
wykorzystać naturalne właściwości ekosystemów jako narzędzi zwiększenia poten-
cjału zrównoważonego rozwoju dorzecza.

Znaczenie ekosystemów ekotonowych 
dla funkcjonowania systemów rzecznych

Wzajemną interakcję między warunkami hydrologicznymi a procesami ekologicz-
nymi w dorzeczu można regulować przez utrzymanie istniejących i tworzenie nowych 
stref ekotonowych oraz terenów podmokłych. Optymalizacja tych ekosystemów 
jest dodatkowo możliwa przez kształtowanie szaty roślinnej oraz biomanipulację 
na poszczególnych poziomach troficznych. Strefy ekotonowe stanowią tereny przej-
ściowe między sąsiadującymi ekosystemami (Naiman i in., 1988). Są to zazwyczaj 
wąskie pasma, znacznie mniejsze niż ekosystemy, z którymi graniczą (Odum, 1971), 
ale dzięki specyficznym warunkom fizycznym i chemicznym różnorodność gatunkowa 
i zagęszczenie populacji na ich obszarze mogą być o wiele większe. Najważniejszym 
bezpośrednim skutkiem zróżnicowanych stref ekotonowych jest różnorodność habi-
tatów w systemach rzecznych, wynikająca ze zmiennej głębokości, szybkości prądu, 
charakteru podłoża i obecności kryjówek. Tworzą one optymalne warunki dla współ-
występowania dużej liczby ryb różnych gatunków i w różnych stadiach życiowych. 
(Schiemer i Zalewski, 1992). Podmywane brzegi z obnażonymi korzeniami drzew, 
gałęzie zwieszające się nad koryto i opadłe do wody części roślin zapewniają stały 
dostęp materii organicznej, utrzymując wysoką biomasę bezkręgowców, natomiast 
dostęp światła reguluje obecność makrofitów. Z perspektywy procesów zachodzą-
cych w skali krajobrazu, strefy ekotonowe między środowiskami lądowym a wodnym 
pełnią istotną funkcję w zachowaniu bioróżnorodności terenu oraz dobrej jakości 
wody, w szczególności na terenach wykorzystywanych rolniczo.
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energii elektrycznej czy transportu wodnego. Drugi kierunek działań można okre-
ślić mianem renaturyzacji. Dąży on do odtworzenia jak najdalej idącego, bliskiego 
naturze, charakteru cieków, co przekłada się na wyższą różnorodność gatunkową 
(Luderitz i in., 2004) i większą zdolność ekosystemów wodnych do radzenia sobie 
z presją antropogeniczną (Zalewski, 2006, 2011; Kiedrzyński i in., 2014; Kiedrzyńska 
i in., 2014a, 2014b, 2015; Zalewski i in. 2015).

Czynnikiem potęgującym skutki antropopresji w ekosystemach wodnych są zmiany 
klimatyczne. Ostatnie raporty klimatyczne donoszą, że jeśli ocieplenie będzie następować 
w obecnie obserwowanym tempie, średnia globalna temperatura powietrza wzrośnie 
o 1,5°C, a następnie o 2°C, i to już między 2030 a 2052 rokiem (IPCC, 2018), przy czym 
w niektórych obszarach globu temperatura ta może wzrosnąć nawet od 3 do 4,5°C. 
Taki wzrost temperatury drastycznie zmieni sposób funkcjonowania ekosystemów 
wodnych i ich biotycznych komponentów (Zalewski, 1995; Zalewski i Wagner, 1998; 
Kiedrzyńska i in., 2015). W warunkach ocieplania się klimatu intensywniej zachodzi proces 
ewapotranspiracji, a woda w cyklu hydrologicznym podlega przyspieszonemu obiego-
wi, powodując potencjalnie częstsze ekstremalne zdarzenia hydrologiczne (Huntington, 
2006; Chang i Jung, 2010; Vörösmarty i in., 2013; Steffen, 2015). Zmiany klimatu i ro-
snąca częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, tornada, 
długotrwałe susze, prowadzące do okresowego wysychania strumieni i rzek (IPCC, 2012), 
w połączeniu z antropogeniczną degradacją środowiska przyrodniczego, doprowadziły do 
zmniejszenia pojemności i zdolności ekosystemów wodnych do buforowania negatyw-
nych zmian w środowisku (Hobson i Ibisch, 2010; Freudenberger i in., 2012; Zhang i in., 
2014; Kiedrzyńska i in., 2015), prowadząc do utraty różnorodności biologicznej i ostatecz-
nie ich dysfunkcji (Hassan, 2005; Hirsch, 2010). 

W przypadku wód lotycznych, największe zagrożenia dla ich funkcjonowania to: 
melioracje, budowanie systemu kanałów odwadniających teren, przerwanie ciągłości 
poprzecznej i podłużnej, prostowanie i pogłębianie koryt, jak również degradacja 
terenów zalewowych rzek. Uproszczenie struktury rzecznej skutkuje m.in. redukcją 
szerokości stref ekotonowych i różnorodności siedlisk ją tworzących, która z kolei po-
woduje spadek populacji zwierząt (Portt i in., 1986) i modyfikuje piramidę troficzną 
ekosystemu woda-ląd (Schlosser, 1982). Dzieje się tak przez zmniejszenie przestrzeni 
życiowej ryb i zachwianie warunków abiotycznych (Schlosser i Karr, 1981). Co więcej, 
potencjał reprodukcyjny poszczególnych populacji może być dramatycznie zredu-
kowany, prowadząc do zmniejszenia różnorodności genetycznej i liczby osobników 
w populacji. Jest to najbardziej widoczne w dużych i znacząco zanieczyszczonych 
rzekach, gdzie optymalna przestrzeń dla populacji jest ograniczona do dopływów 
rzeki i nawet najmniejsza utrata siedlisk ekotonowych może doprowadzić do ostrego 
spadku liczebności populacji, a w konsekwencji do zmniejszenia jej różnorodności 
genetycznej i zwiększenia podatności na zmiany środowiskowe.
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w połączeniu z antropogeniczną degradacją środowiska przyrodniczego, doprowadziły do 
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W przypadku wód lotycznych, największe zagrożenia dla ich funkcjonowania to: 
melioracje, budowanie systemu kanałów odwadniających teren, przerwanie ciągłości 
poprzecznej i podłużnej, prostowanie i pogłębianie koryt, jak również degradacja 
terenów zalewowych rzek. Uproszczenie struktury rzecznej skutkuje m.in. redukcją 
szerokości stref ekotonowych i różnorodności siedlisk ją tworzących, która z kolei po-
woduje spadek populacji zwierząt (Portt i in., 1986) i modyfikuje piramidę troficzną 
ekosystemu woda-ląd (Schlosser, 1982). Dzieje się tak przez zmniejszenie przestrzeni 
życiowej ryb i zachwianie warunków abiotycznych (Schlosser i Karr, 1981). Co więcej, 
potencjał reprodukcyjny poszczególnych populacji może być dramatycznie zredu-
kowany, prowadząc do zmniejszenia różnorodności genetycznej i liczby osobników 
w populacji. Jest to najbardziej widoczne w dużych i znacząco zanieczyszczonych 
rzekach, gdzie optymalna przestrzeń dla populacji jest ograniczona do dopływów 
rzeki i nawet najmniejsza utrata siedlisk ekotonowych może doprowadzić do ostrego 
spadku liczebności populacji, a w konsekwencji do zmniejszenia jej różnorodności 
genetycznej i zwiększenia podatności na zmiany środowiskowe.



9

Ekohydrologia dla kompensacji antropopresji i łagodzenia skutków zmian klimatu w ekosystemach rzecznych

Została ona skonstruowana przez wykonanie wykopu prostopadle do kierunku 
przepływu wód podziemnych oraz wypełnienie go materiałem organicznym (wióry 
sosnowe) wymieszanym z glebą. Wzbogacenie strefy w materię organiczną miało 
na celu zintensyfikowanie procesu denitryfikacji, który jest kluczowy w usuwaniu 
zanieczyszczeń azotanowych. Skuteczność barier denitryfikacyjnych wynosi od 50% 
do 95%, a wielkość usuniętego ładunku azotu waha się między 2 a 20 g N/m3 /dzień 
(Schipper i in., 2010; Bednarek i in., 2010). Wyniki pochodzące ze skonstruowanej 
WSE wykazały skuteczność ściany denitryfikacji na poziomie 67% (Frątczak i in., 
2013). Drugim przykładem WSE, funkcjonującej również nad Zbiornikiem Sulejow-
skim, jest rozwiązanie skonstruowane w obszarze charakteryzującym się wysokim 
stężeniem fosforu w płytkich wodach podziemnych (średnio 5,5 mg PO4/l). W tym 
obszarze zastosowano barierę wykonaną ze skał wapiennych, jako elementu roślin-
nej strefy buforowej. Bariera na bazie kamienia wapiennego została skonstruowana 
w celu zwiększenia zawartości wapnia w podłożu, a tym samym zwiększenia jej 
efektywności w adsorpcji fosforu. W trakcie przepływu wód przez barierę wapienną 
zostają zintensyfikowane naturalnie zachodzące w środowisku procesy, jakimi są: 
adsorpcja jonów fosforu na powierzchni wapienia oraz strącanie rozpuszczonych 
jonów fosforu z jonami wapnia i tworzenie nierozpuszczalnych fosforanów wapnia. 
Bariera została wykonana w formie przekopu wypełnionego wapieniem (o wielkości 
5-8 cm) z zabezpieczeniem przed kolmatacją wykonanym z geowłókniny. Wyniki 
wykazały, że stężenie fosforanów w wodach podziemnych w wyniku przejścia przez 
barierę uległo redukcji o 58% (Izydorczyk i in., 2013).
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Rys. 1. Przykład drastycznej redukcji kompleksowości krajobrazu rolniczego – zadrzewień 
śródpolnych i ekotonowych stref buforowych między lądem a wodą. Rezultatem jest 
przesuszanie gleb i utrata materii organicznej w wyniku erozji eolicznej i spływu 
powierzchniowego. Dodatkowo związki biogeniczne spływające z pola w dużej części 
przyczyniają się do wzrostu częstotliwości i intensywności zakwitów w zbiornikach 
zaporowych usytuowanych poniżej (mod. Zalewski, 2017) 
 
Wysokoefektywne Strefy Ekotonowe jako narzędzie ekohydrologii 

Na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo zastosowanie tradycyjnych stref 
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efektywności w adsorpcji fosforu. W trakcie przepływu wód przez barierę wapienną 
zostają zintensyfikowane naturalnie zachodzące w środowisku procesy, jakimi są: 
adsorpcja jonów fosforu na powierzchni wapienia oraz strącanie rozpuszczonych 
jonów fosforu z jonami wapnia i tworzenie nierozpuszczalnych fosforanów wapnia. 
Bariera została wykonana w formie przekopu wypełnionego wapieniem (o wielkości 
5-8 cm) z zabezpieczeniem przed kolmatacją wykonanym z geowłókniny. Wyniki 
wykazały, że stężenie fosforanów w wodach podziemnych w wyniku przejścia przez 
barierę uległo redukcji o 58% (Izydorczyk i in., 2013).
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Rys. 1. Przykład drastycznej redukcji kompleksowości krajobrazu rolniczego – zadrzewień 
śródpolnych i ekotonowych stref buforowych między lądem a wodą. Rezultatem jest 
przesuszanie gleb i utrata materii organicznej w wyniku erozji eolicznej i spływu 
powierzchniowego. Dodatkowo związki biogeniczne spływające z pola w dużej części 
przyczyniają się do wzrostu częstotliwości i intensywności zakwitów w zbiornikach 
zaporowych usytuowanych poniżej (mod. Zalewski, 2017) 
 
Wysokoefektywne Strefy Ekotonowe jako narzędzie ekohydrologii 

Na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo zastosowanie tradycyjnych stref 
ekotonowych w przestrzeni, która zazwyczaj jest ograniczona, może nie być wystarczające 
dla ochrony wód. Bazując na teoretycznych podstawach ekohydrologii, opracowano narzędzie 
biotechnologiczne w postaci Wysokoefektywnych Stref Ekotonowych (WSE), których 
zastosowanie przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń w płytkich wodach podziemnych 
(Izydorczyk i in., 2015). Prototypowe WSE zostały zaimplementowane w ramach projektu 
LIFE+ EKOROB (www.ekorob.pl) nad Zbiornikiem Sulejowskim (woj. łódzkie) (rys. 2).  

W przypadku zanieczyszczenia azotanami płytkich wód podziemnych, pochodzących 
głównie z sieci drenarskiej z gruntów rolnych (około 200 mg NO3/l) dla zwiększenia 
efektywności, strefę buforową uzupełniono o ścianę denitryfikacyjną. Została ona 
skonstruowana przez wykonanie wykopu prostopadle do kierunku przepływu wód 
podziemnych oraz wypełnienie go materiałem organicznym (wióry sosnowe) wymieszanym z 
glebą. Wzbogacenie strefy w materię organiczną miało na celu zintensyfikowanie procesu 
denitryfikacji, który jest kluczowy w usuwaniu zanieczyszczeń azotanowych. Skuteczność 
barier denitryfikacyjnych wynosi od 50% do 95%, a wielkość usuniętego ładunku azotu waha 
się między 2 a 20 g N/m3 /dzień (Schipper i in., 2010; Bednarek i in., 2010). Wyniki 
pochodzące ze skonstruowanej WSE wykazały skuteczność ściany denitryfikacji na poziomie 
67% (Frątczak i in., 2013). Drugim przykładem WSE, funkcjonującej również nad 
Zbiornikiem Sulejowskim, jest rozwiązanie skonstruowane w obszarze charakteryzującym się 
wysokim stężeniem fosforu w płytkich wodach podziemnych (średnio 5,5 mg PO4/l). W tym 
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zadrzewień śródpolnych i ekotonowych stref buforowych między lądem a wodą. 
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wystarczające dla ochrony wód. Bazując na teoretycznych podstawach ekohydrolo-
gii, opracowano narzędzie biotechnologiczne w postaci Wysokoefektywnych Stref 
Ekotonowych (WSE), których zastosowanie przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń 
w płytkich wodach podziemnych (Izydorczyk i in., 2015). Prototypowe WSE zostały 
zaimplementowane w ramach projektu LIFE+ EKOROB (www.ekorob.pl) nad Zbior-
nikiem Sulejowskim (woj. łódzkie) (rys. 2). 

W przypadku zanieczyszczenia azotanami płytkich wód podziemnych, pocho-
dzących głównie z sieci drenarskiej z gruntów rolnych (około 200 mg NO3/l) dla 
zwiększenia efektywności, strefę buforową uzupełniono o ścianę denitryfikacyjną. 
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zanieczyszczenia uzupełniać naturalne skały wapienne np. związkami lantanu. Wychwycone 
w ten sposób zanieczyszczenia fosforanowe można następnie usunąć z powierzchni materiału 
dzięki właściwościom zastosowanych biopolimerów, które w warunkach podwyższonej 
temperatury przechodzą do fazy ciekłej. Uzyskany w ten sposób półprodukt, bogaty w 
związki fosforu, może służyć jako substrat nawozowy (rys. 3). 
 

 

Rys. 3 Innowacyjny materiał sorpcyjny BioKer to przykład optymalizacji opartej na 
ekohydrologicznym podejściu. Materiał można opłaszczać składnikami, które mogą 
adsorbować zanieczyszczenia fosforanowe lub pestycydowe, a następnie usuwać je ze 
środowiska wodnego (zgłoszenie patentowe nr P.420265, Jarosiewicz i Zalewski, 2018) 
 
Terasa zalewowa 

Mimo potencjalnie groźnych skutków dla ludzi, okresowe wezbrania i rozlewanie się 
rzeki na obszar terasy zalewowej jest ważnym elementem naturalnego cyklu sezonowego 
w zlewni. Wezbranie zasila tereny lądowe w materię organiczną, przyśpiesza oczyszczanie się 
wód rzecznych przez depozycję materii na terasach zalewowych (Magnuszewski i in., 2005; 
Kiedrzyńska i Jóźwik, 2006; Altinakar i in., 2006; Kiedrzyńska i in., 2008a), a także 
umożliwiają rybom wykorzystanie strefy brzegowej jako terenu żerowania i rozmnażania. 
Znaczenie wylewania rzek rośnie w dół cieku wodnego (Welcomme, 1979). W ciekach 
wyższego rzędu, np. IV–VI, gdzie przeważa produkcja autotrofów, a zbiorowiska ryb są 
bogate i różnorodne, zazwyczaj dochodzi tylko do minimalnego nakładania się nisz 
pokarmowych. W takich ciekach strefy przybrzeżne są szczególnie ważne dla ryb, które 
żerują i rozmnażają się w zalanej podczas okresowego wezbrania rzeki roślinności 
(Welcomme, 1979; Ross i Baker, 1983; Lowe-McConnel, 1987). To, w jakim stopniu 
przybrzeżne ekotony wpływają na ryby i gospodarkę rybacką, jest silnie związane z 
powierzchnią zalewanego terenu. W czasie roku hydrologicznego terasa zalewowa regularnie 
przechodzi z fazy lądowej w wodną, stymulując odmienne grupy producentów pierwotnych w 
każdej z faz, co powoduje, że jest ona stale we wczesnym stadium sukcesji (Welcomme, 
1979). W fazie wodnej produkcja na terasie pochodzi głównie ze związków biogennych, 
zakumulowanych w osadach wezbraniowych na terasie. Porastająca terasy zalewowe 
roślinność makrofitowa staje się w tym okresie nie tylko bazą pokarmową dla ryb, ale 
również miejscem znajdowania pokarmu (np. bezkręgowców), a także miejscem tarła oraz 
kryjówek przed drapieżnikami. 

Terasy zalewowe odgrywają zasadniczą rolę w wymianie mas wody i materii między 
rzeką a ekosystemami doliny rzecznej (Junk i in., 1989; Tockner i in., 1999; Kiedrzyńska i in., 
2008; Mitsch in., 2008; Kiedrzyńska i in., 2015), wpływając na jakość wód. Na obszarze teras 
zalewowych wody powierzchniowe i gruntowe działają jako tzw. łącznik między różnymi 
elementami abiotycznymi (gleba) i biotycznymi (roślinność), a jednocześnie jako element 
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Terasa zalewowa
Mimo potencjalnie groźnych skutków dla ludzi, okresowe wezbrania i rozlewa-

nie się rzeki na obszar terasy zalewowej jest ważnym elementem naturalnego cyklu 
sezonowego w zlewni. Wezbranie zasila tereny lądowe w materię organiczną, przy-
śpiesza oczyszczanie się wód rzecznych przez depozycję materii na terasach zalewo-
wych (Magnuszewski i in., 2005; Kiedrzyńska i Jóźwik, 2006; Altinakar i in., 2006; 
Kiedrzyńska i in., 2008a), a także umożliwia rybom wykorzystanie strefy brzegowej 
jako terenu żerowania i rozmnażania. Znaczenie wylewania rzek rośnie w dół cieku 
wodnego (Welcomme, 1979). W ciekach wyższego rzędu, np. IV–VI, gdzie przeważa 
produkcja autotrofów, a zbiorowiska ryb są bogate i różnorodne, zazwyczaj dochodzi 
tylko do minimalnego nakładania się nisz pokarmowych. W takich ciekach strefy 
przybrzeżne są szczególnie ważne dla ryb, które żerują i rozmnażają się w zalanej 
podczas okresowego wezbrania rzeki roślinności (Welcomme, 1979; Ross i Baker, 
1983; Lowe-McConnel, 1987). To, w jakim stopniu przybrzeżne ekotony wpływają na 
ryby i gospodarkę rybacką, jest silnie związane z powierzchnią zalewanego terenu. 
W czasie roku hydrologicznego terasa zalewowa regularnie przechodzi z fazy lądowej 
w wodną, stymulując odmienne grupy producentów pierwotnych w każdej z faz, 
co powoduje, że jest ona stale we wczesnym stadium sukcesji (Welcomme, 1979). 
W fazie wodnej produkcja na terasie pochodzi głównie ze związków biogennych, za-
kumulowanych w osadach wezbraniowych na terasie. Porastająca terasy zalewowe 
roślinność makrofitowa staje się w tym okresie nie tylko bazą pokarmową dla ryb, 
ale również miejscem znajdowania pokarmu (np. bezkręgowców), a także miejscem 
tarła oraz kryjówek przed drapieżnikami.
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obszarze zastosowano barierę wykonaną ze skał wapiennych, jako elementu roślinnej strefy 
buforowej. Bariera na bazie kamienia wapiennego została skonstruowana w celu zwiększenia 
zawartości wapnia w podłożu, a tym samym zwiększenia jej efektywności w adsorpcji 
fosforu. W trakcie przepływu wód przez barierę wapienną zostają zintensyfikowane 
naturalnie zachodzące w środowisku procesy, jakimi są: adsorpcja jonów fosforu na 
powierzchni wapienia oraz strącanie rozpuszczonych jonów fosforu z jonami wapnia i 
tworzenie nierozpuszczalnych fosforanów wapnia. Bariera została wykonana w formie 
przekopu wypełnionego wapieniem (o wielkości 5-8 cm) z zabezpieczeniem przed kolmatacją 
wykonanym z geowłókniny. Wyniki wykazały, że stężenie fosforanów w wodach 
podziemnych w wyniku przejścia przez barierę uległo redukcji o 58% (Izydorczyk i in., 
2013). 
 

 

Rys. 2 Prototypy dwóch wysokoefektywnych stref ekotonowych zaprojektowano, 
zbudowano i przetestowano w linii brzegowej Zbiornika Sulejowskiego w ramach projektu 
LIFE+ EKOROB (www.ekorob.pl, mod. Izydorczyk i in., 2015) 
 

Dalszy rozwój biotechnologii ekohydrologicznych dotyczy m.in. optymalizacji 
i udoskonalania poszczególnych elementów już istniejących systemów. Jednym z 
najnowszych opracowań jest „kruszywo ceramiczne opłaszczone biopolimerem” (BioKer), 
które umożliwia uzyskanie cech korzystnych, takich jak sorpcja zanieczyszczeń, przy 
zachowaniu niskiej masy barier, co umożliwia ich wymianę po okresie wysycenia miejsc 
sorpcyjnych. W preparacie można modyfikować skład otoczki i w przypadku intensywnego 

Rys. 2. Prototypy dwóch wysokoefektywnych stref ekotonowych zaprojektowano, 
zbudowano i przetestowano w linii brzegowej Zbiornika Sulejowskiego w ramach 

projektu LIFE+ EKOROB (www.ekorob.pl, mod. Izydorczyk i in., 2015)

Dalszy rozwój biotechnologii ekohydrologicznych dotyczy m.in. optymalizacji 
i udoskonalania poszczególnych elementów już istniejących systemów. Jednym z naj-
nowszych opracowań jest „kruszywo ceramiczne opłaszczone biopolimerem” (Bio-
Ker), które umożliwia uzyskanie cech korzystnych, takich jak sorpcja zanieczyszczeń, 
przy zachowaniu niskiej masy barier, co umożliwia ich wymianę po okresie wysycenia 
miejsc sorpcyjnych. W preparacie można modyfikować skład otoczki i w przypadku 
intensywnego zanieczyszczenia uzupełniać naturalne skały wapienne np. związkami 
lantanu. Wychwycone w ten sposób zanieczyszczenia fosforanowe można następnie 
usunąć z powierzchni materiału dzięki właściwościom zastosowanych biopolimerów, 
które w warunkach podwyższonej temperatury przechodzą do fazy ciekłej. Uzyskany 
w ten sposób półprodukt, bogaty w związki fosforu, może służyć jako substrat na-
wozowy (rys. 3).
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również miejscem znajdowania pokarmu (np. bezkręgowców), a także miejscem tarła oraz 
kryjówek przed drapieżnikami. 

Terasy zalewowe odgrywają zasadniczą rolę w wymianie mas wody i materii między 
rzeką a ekosystemami doliny rzecznej (Junk i in., 1989; Tockner i in., 1999; Kiedrzyńska i in., 
2008; Mitsch in., 2008; Kiedrzyńska i in., 2015), wpływając na jakość wód. Na obszarze teras 
zalewowych wody powierzchniowe i gruntowe działają jako tzw. łącznik między różnymi 
elementami abiotycznymi (gleba) i biotycznymi (roślinność), a jednocześnie jako element 

zanieczyszczenia uzupełniać naturalne skały wapienne np. związkami lantanu. Wychwycone 
w ten sposób zanieczyszczenia fosforanowe można następnie usunąć z powierzchni materiału 
dzięki właściwościom zastosowanych biopolimerów, które w warunkach podwyższonej 
temperatury przechodzą do fazy ciekłej. Uzyskany w ten sposób półprodukt, bogaty w 
związki fosforu, może służyć jako substrat nawozowy (rys. 3). 
 

 

Rys. 3 Innowacyjny materiał sorpcyjny BioKer to przykład optymalizacji opartej na 
ekohydrologicznym podejściu. Materiał można opłaszczać składnikami, które mogą 
adsorbować zanieczyszczenia fosforanowe lub pestycydowe, a następnie usuwać je ze 
środowiska wodnego (zgłoszenie patentowe nr P.420265, Jarosiewicz i Zalewski, 2018) 
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w wodną, stymulując odmienne grupy producentów pierwotnych w każdej z faz, 
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obszarze zastosowano barierę wykonaną ze skał wapiennych, jako elementu roślinnej strefy 
buforowej. Bariera na bazie kamienia wapiennego została skonstruowana w celu zwiększenia 
zawartości wapnia w podłożu, a tym samym zwiększenia jej efektywności w adsorpcji 
fosforu. W trakcie przepływu wód przez barierę wapienną zostają zintensyfikowane 
naturalnie zachodzące w środowisku procesy, jakimi są: adsorpcja jonów fosforu na 
powierzchni wapienia oraz strącanie rozpuszczonych jonów fosforu z jonami wapnia i 
tworzenie nierozpuszczalnych fosforanów wapnia. Bariera została wykonana w formie 
przekopu wypełnionego wapieniem (o wielkości 5-8 cm) z zabezpieczeniem przed kolmatacją 
wykonanym z geowłókniny. Wyniki wykazały, że stężenie fosforanów w wodach 
podziemnych w wyniku przejścia przez barierę uległo redukcji o 58% (Izydorczyk i in., 
2013). 
 

 

Rys. 2 Prototypy dwóch wysokoefektywnych stref ekotonowych zaprojektowano, 
zbudowano i przetestowano w linii brzegowej Zbiornika Sulejowskiego w ramach projektu 
LIFE+ EKOROB (www.ekorob.pl, mod. Izydorczyk i in., 2015) 
 

Dalszy rozwój biotechnologii ekohydrologicznych dotyczy m.in. optymalizacji 
i udoskonalania poszczególnych elementów już istniejących systemów. Jednym z 
najnowszych opracowań jest „kruszywo ceramiczne opłaszczone biopolimerem” (BioKer), 
które umożliwia uzyskanie cech korzystnych, takich jak sorpcja zanieczyszczeń, przy 
zachowaniu niskiej masy barier, co umożliwia ich wymianę po okresie wysycenia miejsc 
sorpcyjnych. W preparacie można modyfikować skład otoczki i w przypadku intensywnego 
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Dalszy rozwój biotechnologii ekohydrologicznych dotyczy m.in. optymalizacji 
i udoskonalania poszczególnych elementów już istniejących systemów. Jednym z naj-
nowszych opracowań jest „kruszywo ceramiczne opłaszczone biopolimerem” (Bio-
Ker), które umożliwia uzyskanie cech korzystnych, takich jak sorpcja zanieczyszczeń, 
przy zachowaniu niskiej masy barier, co umożliwia ich wymianę po okresie wysycenia 
miejsc sorpcyjnych. W preparacie można modyfikować skład otoczki i w przypadku 
intensywnego zanieczyszczenia uzupełniać naturalne skały wapienne np. związkami 
lantanu. Wychwycone w ten sposób zanieczyszczenia fosforanowe można następnie 
usunąć z powierzchni materiału dzięki właściwościom zastosowanych biopolimerów, 
które w warunkach podwyższonej temperatury przechodzą do fazy ciekłej. Uzyskany 
w ten sposób półprodukt, bogaty w związki fosforu, może służyć jako substrat na-
wozowy (rys. 3).
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łączący dolinę i koryto rzeki wzdłuż jej kontinuum rzecznego od źródeł do ujścia. Połączenia 
te, działające w różnych skalach i na wielu płaszczyznach, mają kluczowe znaczenie dla 
zachowania funkcji i integralności systemów dolin rzecznych. 

Z punktu widzenia ekohydrologii i jakości wody, obszary rozlewiskowe w dolinach 
rzecznych są niezwykle ważnymi ekosystemami, które okresowo zalewane przechwytują 
ładunki zanieczyszczeń transportowanych wraz z wodami powodziowymi (rys. 4), ale 
również spłaszczają kulminację fal wezbraniowych i wreszcie zmniejszają niebezpieczeństwo 
występowania powodzi. Wzrost naturalnej zdolności do retencjonowania wody na terenach 
zalewowych i w całej zlewni stanowi ważny element i narzędzie łagodzenia skutków 
postępujących zmian klimatu, ale przede wszystkim służy poprawie jakości wody w rzece. 
Badania, prowadzone na obszarze terasy zalewowej środkowego odcinka rzeki Pilicy, 
pozwoliły ocenić możliwości wzmocnienia tego procesu zarówno przez sedymentację 
(Altinakar i in., 2006; Magnuszewski i in., 2007; Kiedrzyńska i in., 2008a), jak i 
fitoakumulację w biomasie roślinności (Kiedrzyńska i in., 2008b) (rys. 4). Cyfrowy model 
terenu oraz model hydrodynamiczny i badania fizykochemiczne wykazały, że sedymentacja 
osadów wezbraniowych na terasie zalewowej w znacznym stopniu ogranicza ich transport do 
nizinnego Zbiornika Sulejowskiego. Powierzchnia rozlewiska wód wezbraniowych przy 
wysokich stanach, na analizowanym 40-kilometrowym odcinku Pilicy, może wynieść nawet 
około 1007 ha (Kiedrzyńska i Zalewski, 2012), a sedymentacji uległo około 500 ton (tj. 0,5 
t/ha) drobnoziarnistego osadu wezbraniowego oraz 1,5 tony (tj. 1,5 kg/ha) fosforu (P) 
(Kiedrzyńska, 2006; Kiedrzyńska i Zalewski, 2012). Ponadto zdolność pobierania i 
akumulacji składników biogennych, a szczególnie fosforu w biomasie, przez autochtoniczne 
zbiorowiska roślinności szuwarowej, jest wysoka, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim. 
Roślinność na obszarze (26,6 ha) eksperymentalnej terasy zalewowej rzeki Pilicy (rys. 4) w 
okresie letnim zakumulowała 255 kg fosforu (P), co daje średnią wartość 9,6 kg P /ha/rok 
(Kiedrzyńska i in., 2008b). 
 

Rys. 4. Terasa zalewowa rzeki Pilicy powyżej Zbiornika Sulejowskiego 
Objaśnienia: A – sytuacja przepływu wezbraniowego (Q = 83,2 m3.s-1) – wiosna 2006 rok 
(fot. P. Wysocki); B – sytuacja przepływu niżówkowego (Q = 6,7 m3. s-1) – lato 2006 rok (fot. 
M. Koch) (Kiedrzyńska i Zalewski, 2012) 
 
Ekohydrologiczne kształtowanie małych zbiorników retencyjnych 

Głównym założeniem ekohydrologii jest nie tylko ochrona, ale również zwiększanie 
potencjału środowiska, opisane pięcioma parametrami: WBRS+C (ang. Water, Biodiversity, 
Resilience, ecosystem Services, Cultural heritage) (Zalewski, 2014). Woda, jako element 
podstawowy dla funkcjonowania ekosystemów, determinuje zdolność zlewni do akumulacji 
węgla oraz szlaki krążenia biogenów, a proporcjonalnie ze wzrostem temperatury również 
wzrasta bioprodukcja i bioróżnorodność, zatem i woda, i bioróżnorodność stanowią punkt 
wyjścia dla budowania usług ekosystemowych, które niezbędne są dla funkcjonowania 
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Ekohydrologiczne kształtowanie małych 
zbiorników retencyjnych

Głównym założeniem ekohydrologii jest nie tylko ochrona, ale również zwiększa-
nie potencjału środowiska, opisane pięcioma parametrami: WBRS+C (ang. Water, 
Biodiversity, Resilience, ecosystem Services, Cultural heritage) (Zalewski, 2014). 
Woda, jako element podstawowy dla funkcjonowania ekosystemów, determinuje 
zdolność zlewni do akumulacji węgla oraz szlaki krążenia biogenów, a proporcjo-
nalnie ze wzrostem temperatury również wzrasta bioprodukcja i bioróżnorodność, 
zatem i woda, i bioróżnorodność stanowią punkt wyjścia dla budowania usług ekosys-
temowych, które niezbędne są dla funkcjonowania człowieka. Z tego powodu jednym 
z wyzwań, stojących przed nauką, obok wypracowania mechanizmów przystosowa-
nia się do zmian klimatycznych, jest podniesienie zdolności do elastycznego reago-
wania środowiska na różne formy oddziaływań antropogenicznych. Aby zapewnić 
skuteczną implementację, działania prowadzące do tego celu muszą być prowadzone 
w kontekście i zgodnie z potrzebami społeczeństwa oraz z zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego w danym regionie (Zalewski, 2014; Wantzen i in., 2015).

Przykładem zastosowania koncepcji ekohydrologicznej w harmonii z inżynierią 
hydrotechniczną jest projekt konstruowanego zbiornika wodnego na terenie miasta 
i gminy Łask. Koncepcja została opracowana zgodnie ze strategią WBRS+C, tak aby uzy-
skać wysoki potencjał ekologiczny. Dzięki analizie percepcji lokalnej społeczności oraz 
uwzględnienia pożytków ekosystemowych, możliwych do uzyskania, udało się stworzyć 
koncepcję, która nie zaburza naturalnego koryta rzecznego, zmieniając pierwotne zało-
żenia planu zagospodarowania terenu, w którym posadowienie zbiornika planowane 
było w osi cieku (rys. 5). Dzięki temu ograniczona zostanie ingerencja w koryto rzeki oraz 
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Terasy zalewowe odgrywają zasadniczą rolę w wymianie mas wody i materii 
między rzeką a ekosystemami doliny rzecznej (Junk i in., 1989; Tockner i in., 1999; 
Kiedrzyńska i in., 2008; Mitsch in., 2008; Kiedrzyńska i in., 2015), wpływając na jakość 
wód. Na obszarze teras zalewowych wody powierzchniowe i gruntowe działają jako 
tzw. łącznik między różnymi elementami abiotycznymi (gleba) i biotycznymi (roślin-
ność), a jednocześnie jako element łączący dolinę i koryto rzeki wzdłuż jej kontinuum 
rzecznego od źródeł do ujścia. Połączenia te, działające w różnych skalach i na wielu 
płaszczyznach, mają kluczowe znaczenie dla zachowania funkcji i integralności sys-
temów dolin rzecznych.

Z punktu widzenia ekohydrologii i jakości wody, obszary rozlewiskowe w doli-
nach rzecznych są niezwykle ważnymi ekosystemami, które okresowo zalewane prze-
chwytują ładunki zanieczyszczeń transportowanych wraz z wodami powodziowymi 
(rys. 4), ale również spłaszczają kulminację fal wezbraniowych i wreszcie zmniejszają 
niebezpieczeństwo występowania powodzi. Wzrost naturalnej zdolności do reten-
cjonowania wody na terenach zalewowych i w całej zlewni stanowi ważny element 
i narzędzie łagodzenia skutków postępujących zmian klimatu, ale przede wszystkim 
służy poprawie jakości wody w rzece. Badania, prowadzone na obszarze terasy za-
lewowej środkowego odcinka rzeki Pilicy, pozwoliły ocenić możliwości wzmocnie-
nia tego procesu zarówno przez sedymentację (Altinakar i in., 2006; Magnuszewski 
i in., 2007; Kiedrzyńska i in., 2008a), jak i fitoakumulację w biomasie roślinności 
(Kiedrzyńska i in., 2008b) (rys. 4). Cyfrowy model terenu oraz model hydrodyna-
miczny i badania fizykochemiczne wykazały, że sedymentacja osadów wezbranio-
wych na terasie zalewowej w znacznym stopniu ogranicza ich transport do nizinnego 
Zbiornika Sulejowskiego. Powierzchnia rozlewiska wód wezbraniowych przy wysokich 
stanach, na analizowanym 40-kilometrowym odcinku Pilicy, może wynieść nawet 
około 1007 ha (Kiedrzyńska i Zalewski, 2012), a sedymentacji uległo około 500 ton 
(tj. 0,5 t/ha) drobnoziarnistego osadu wezbraniowego oraz 1,5 tony (tj. 1,5 kg/ha) 
fosforu (P) (Kiedrzyńska, 2006; Kiedrzyńska i Zalewski, 2012). Ponadto zdolność po-
bierania i akumulacji składników biogennych, a szczególnie fosforu w biomasie, przez 
autochtoniczne zbiorowiska roślinności szuwarowej, jest wysoka, szczególnie w se-
zonie wiosenno-letnim. Roślinność na obszarze (26,6 ha) eksperymentalnej terasy 
zalewowej rzeki Pilicy (rys. 4) w okresie letnim zakumulowała 255 kg fosforu (P), 
co daje średnią wartość 9,6 kg P /ha/rok (Kiedrzyńska i in., 2008b).
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terenu oraz model hydrodynamiczny i badania fizykochemiczne wykazały, że sedymentacja 
osadów wezbraniowych na terasie zalewowej w znacznym stopniu ogranicza ich transport do 
nizinnego Zbiornika Sulejowskiego. Powierzchnia rozlewiska wód wezbraniowych przy 
wysokich stanach, na analizowanym 40-kilometrowym odcinku Pilicy, może wynieść nawet 
około 1007 ha (Kiedrzyńska i Zalewski, 2012), a sedymentacji uległo około 500 ton (tj. 0,5 
t/ha) drobnoziarnistego osadu wezbraniowego oraz 1,5 tony (tj. 1,5 kg/ha) fosforu (P) 
(Kiedrzyńska, 2006; Kiedrzyńska i Zalewski, 2012). Ponadto zdolność pobierania i 
akumulacji składników biogennych, a szczególnie fosforu w biomasie, przez autochtoniczne 
zbiorowiska roślinności szuwarowej, jest wysoka, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim. 
Roślinność na obszarze (26,6 ha) eksperymentalnej terasy zalewowej rzeki Pilicy (rys. 4) w 
okresie letnim zakumulowała 255 kg fosforu (P), co daje średnią wartość 9,6 kg P /ha/rok 
(Kiedrzyńska i in., 2008b). 
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zdolność zlewni do akumulacji węgla oraz szlaki krążenia biogenów, a proporcjo-
nalnie ze wzrostem temperatury również wzrasta bioprodukcja i bioróżnorodność, 
zatem i woda, i bioróżnorodność stanowią punkt wyjścia dla budowania usług ekosys-
temowych, które niezbędne są dla funkcjonowania człowieka. Z tego powodu jednym 
z wyzwań, stojących przed nauką, obok wypracowania mechanizmów przystosowa-
nia się do zmian klimatycznych, jest podniesienie zdolności do elastycznego reago-
wania środowiska na różne formy oddziaływań antropogenicznych. Aby zapewnić 
skuteczną implementację, działania prowadzące do tego celu muszą być prowadzone 
w kontekście i zgodnie z potrzebami społeczeństwa oraz z zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego w danym regionie (Zalewski, 2014; Wantzen i in., 2015).

Przykładem zastosowania koncepcji ekohydrologicznej w harmonii z inżynierią 
hydrotechniczną jest projekt konstruowanego zbiornika wodnego na terenie miasta 
i gminy Łask. Koncepcja została opracowana zgodnie ze strategią WBRS+C, tak aby uzy-
skać wysoki potencjał ekologiczny. Dzięki analizie percepcji lokalnej społeczności oraz 
uwzględnienia pożytków ekosystemowych, możliwych do uzyskania, udało się stworzyć 
koncepcję, która nie zaburza naturalnego koryta rzecznego, zmieniając pierwotne zało-
żenia planu zagospodarowania terenu, w którym posadowienie zbiornika planowane 
było w osi cieku (rys. 5). Dzięki temu ograniczona zostanie ingerencja w koryto rzeki oraz 
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między rzeką a ekosystemami doliny rzecznej (Junk i in., 1989; Tockner i in., 1999; 
Kiedrzyńska i in., 2008; Mitsch in., 2008; Kiedrzyńska i in., 2015), wpływając na jakość 
wód. Na obszarze teras zalewowych wody powierzchniowe i gruntowe działają jako 
tzw. łącznik między różnymi elementami abiotycznymi (gleba) i biotycznymi (roślin-
ność), a jednocześnie jako element łączący dolinę i koryto rzeki wzdłuż jej kontinuum 
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płaszczyznach, mają kluczowe znaczenie dla zachowania funkcji i integralności sys-
temów dolin rzecznych.

Z punktu widzenia ekohydrologii i jakości wody, obszary rozlewiskowe w doli-
nach rzecznych są niezwykle ważnymi ekosystemami, które okresowo zalewane prze-
chwytują ładunki zanieczyszczeń transportowanych wraz z wodami powodziowymi 
(rys. 4), ale również spłaszczają kulminację fal wezbraniowych i wreszcie zmniejszają 
niebezpieczeństwo występowania powodzi. Wzrost naturalnej zdolności do reten-
cjonowania wody na terenach zalewowych i w całej zlewni stanowi ważny element 
i narzędzie łagodzenia skutków postępujących zmian klimatu, ale przede wszystkim 
służy poprawie jakości wody w rzece. Badania, prowadzone na obszarze terasy za-
lewowej środkowego odcinka rzeki Pilicy, pozwoliły ocenić możliwości wzmocnie-
nia tego procesu zarówno przez sedymentację (Altinakar i in., 2006; Magnuszewski 
i in., 2007; Kiedrzyńska i in., 2008a), jak i fitoakumulację w biomasie roślinności 
(Kiedrzyńska i in., 2008b) (rys. 4). Cyfrowy model terenu oraz model hydrodyna-
miczny i badania fizykochemiczne wykazały, że sedymentacja osadów wezbranio-
wych na terasie zalewowej w znacznym stopniu ogranicza ich transport do nizinnego 
Zbiornika Sulejowskiego. Powierzchnia rozlewiska wód wezbraniowych przy wysokich 
stanach, na analizowanym 40-kilometrowym odcinku Pilicy, może wynieść nawet 
około 1007 ha (Kiedrzyńska i Zalewski, 2012), a sedymentacji uległo około 500 ton 
(tj. 0,5 t/ha) drobnoziarnistego osadu wezbraniowego oraz 1,5 tony (tj. 1,5 kg/ha) 
fosforu (P) (Kiedrzyńska, 2006; Kiedrzyńska i Zalewski, 2012). Ponadto zdolność po-
bierania i akumulacji składników biogennych, a szczególnie fosforu w biomasie, przez 
autochtoniczne zbiorowiska roślinności szuwarowej, jest wysoka, szczególnie w se-
zonie wiosenno-letnim. Roślinność na obszarze (26,6 ha) eksperymentalnej terasy 
zalewowej rzeki Pilicy (rys. 4) w okresie letnim zakumulowała 255 kg fosforu (P), 
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Tworzenie małych zbiorników zaporowych w dolinie jest najlepszą strategią prze-
ciwko zmianom klimatu w myśl WBRS+C. Generują one różnorodne habitaty leni-
tyczne, które są refugiami w okresach niskich temperatur, przy czym działają lepiej 
niż starorzecza, które są często pozbawione charakteru przepływowego, przez co 
mogą występować w nich warunki anaerobowe. Ponadto małe zbiorniki, stanowiące 
kaskadę zbiorników, stabilizują poziom wody. Jest to szczególnie ważne przy ochronie 
terenów podmokłych (szczególnie narażonych na przesuszenie) i teras zalewowych 
dolin rzecznych, zapewniających różnorodność habitatów, dobry substrat dla ryb 
fitofilnych oraz samooczyszczanie rzek. 

Najbardziej efektywnym sposobem zwiększenia intensywności procesu samo-
oczyszczania zbiornika jest utworzenie w jego linii brzegowej zróżnicowanej, wy-
sokosprawnej strefy ekotonowej, która wpływa pozytywnie na jakość wody przez 
wychwytywanie zanieczyszczeń ze spływu powierzchniowego i podpowierzchniowe-
go, redukując obszarowe źródła zanieczyszczeń zbiornika (Naiman i Décamps, 1990) 
oraz przeciwdziałanie erozji brzegowej. Strefa ekotonowa zapewnia odpowiednie 
siedliska i szeroki kanał przepływu energii i materii, który z kolei tworzy nowe nisze 
dla gatunków zwierząt bezkręgowych i kręgowców, dając im szanse na przeżycie. 

Podsumowanie
Nadal istnieje wiele niezbadanych obszarów wiedzy na temat funkcjonowania 

ekosystemów wodnych i interakcji między organizmami w zmieniającym się świecie. 
Potrzebne jest zrozumienie wszystkich aspektów, aby rozwiązania ekohydrologiczne 
mogły zostać optymalnie wykorzystane w zarządzaniu zasobami wodnymi. Holistycz-
ne hipotezy badawcze o transdyscyplinarnym ujęciu, testowane empirycznie w mezo-
skali cyklu hydrologicznego, w zlewniach rzecznych prowadzą do pogłębiania wiedzy 
na temat zachodzących w środowisku procesów ekologicznych i hydrologicznych oraz 
dalszego rozwoju nauki, działań implementacyjnych i budowania zrównoważonego 
rozwoju przez:
– głębsze zrozumienie procesów ekologicznych, np. przez identyfikację i kwanty-

fikację potencjalnych synergii i antagonistycznych relacji między procesami za-
chodzącymi w środowisku wodnym, cyklami krążenia nutrietów i zanieczyszczeń 
pod wpływem różnych czynników, oraz

– harmonizację oczekiwań społecznych z potencjałem środowiskowym, przez po-
lepszanie usług ekosystemowych i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród 
społeczeństwa.

14

Maciej Zalewski, Katarzyna Izydorczyk, Edyta Kiedrzyńska, Paweł Jarosiewicz, Robert Czerniawski

zachowana zostanie bioróżnorodność doliny rzecznej, przy jednoczesnym retencjono-
waniu wody w zbiorniku, co z kolei złagodzi wpływ zmian klimatycznych w bezpośred-
nim sąsiedztwie. Dodatkowo w obszarze zbiornika zaproponowano budowę ośrodka 
kulturowo-edukacyjnego, gdzie prezentowane będą wystawy na temat funkcjonowania 
ekosystemów wodnych oraz historycznej więzi człowieka z dolinami rzecznymi. 

człowieka. Z tego powodu jednym z wyzwań, stojących przed nauką, obok wypracowania 
mechanizmów przystosowania się do zmian klimatycznych, jest podniesienie zdolności do 
elastycznego reagowania środowiska na różne formy oddziaływań antropogenicznych. Aby 
zapewnić skuteczną implementację, działania prowadzące do tego celu muszą być 
prowadzone w kontekście i zgodnie z potrzebami społeczeństwa oraz z zachowaniem 
dziedzictwa kulturowego w danym regionie (Zalewski, 2014; Wantzen i in., 2015). 

Przykładem zastosowania koncepcji ekohydrologicznej w harmonii z inżynierią 
hydrotechniczną jest projekt konstruowanego zbiornika wodnego na terenie miasta i gminy 
Łask. Koncepcja została opracowana zgodnie ze strategią WBRS+C, tak aby uzyskać wysoki 
potencjał ekologiczny. Dzięki analizie percepcji lokalnej społeczności oraz uwzględnienia 
pożytków ekosystemowych, możliwych do uzyskania, udało się stworzyć koncepcję, która nie 
zaburza naturalnego koryta rzecznego, zmieniając pierwotne założenia planu 
zagospodarowania terenu, w którym posadowienie zbiornika planowane było w osi cieku 
(rys. 5). Dzięki temu ograniczona zostanie ingerencja w koryto rzeki oraz zachowana zostanie 
bioróżnorodność doliny rzecznej, przy jednoczesnym retencjonowaniu wody w zbiorniku, co 
z kolei złagodzi wpływ zmian klimatycznych w bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo 
w obszarze zbiornika zaproponowano budowę ośrodka kulturowo-edukacyjnego, gdzie 
prezentowane będą wystawy na temat funkcjonowania ekosystemów wodnych oraz 
historycznej więzi człowieka z dolinami rzecznymi.  
 

 

Rys. 5. Planowany teren zbiornika Łask obejmuje m.in. utrzymanie naturalnego koryta 
rzecznego bez przerywania ciągłości, wbrew pierwotnej koncepcji, która zakładała budowę 
zbiornika na rzece przez konstrukcję zapory 
 

Przy obecnych zmianach klimatycznych retencja wody zarówno w krajobrazie, jak 
i w postaci zbiorników jest konieczna dla poprawy jakości środowiska, jego bioróżnorodności 
i bioproduktywności. Odpowiedzią na tę potrzebę jest konstruowanie zbiorników małej 
retencji, wkomponowanych naturalnie w krajobraz w naturalnych obniżeniach terenu. 
Zbiorniki te: 
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Przy obecnych zmianach klimatycznych retencja wody zarówno w krajobrazie, 
jak i w postaci zbiorników jest konieczna dla poprawy jakości środowiska, jego bio-
różnorodności i bioproduktywności. Odpowiedzią na tę potrzebę jest konstruowanie 
zbiorników małej retencji, wkomponowanych naturalnie w krajobraz w naturalnych 
obniżeniach terenu. Zbiorniki te:
• stabilizują przepływ;
• spłaszczają fale powodziowe;
• stanowią cenne siedliska dla organizmów wodnych i lądowych, a także ptaków;
• wspomagają samooczyszczanie cieków;
• wspomagają renaturyzację rzek;
• stanowią pułapkę dla związków biogenicznych.
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„Człowiek może żyć bez powietrza parę minut,
bez wody około dwóch tygodni,

bez jedzenia dwa miesiące
a bez myślenia wiele lat…”

Z. Fischer i M.R. Magomedow: „Ekologia – krajobraz – energia”

SPOJRZENIE HYDROGRAFA NA TYPOLOGIĘ 
POLSKICH RZEK

Zamiast wprowadzenia – przypomnienie
W hydrografii (nie tylko polskiej) od dawna funkcjonują różne typologie wód 

płynących, czyli liniowych obiektów hydrograficznych. W hydrografii polskiej wszyst-
kie liniowe obiekty hydrograficzne nazywa się ciekami. I jeśli płyną one w korycie 
naturalnym, czyli wyżłobionym przez płynącą wodę i transportowane nią rumowisko, 
są to cieki naturalne, natomiast jeśli płyną w korycie utworzonym przez człowieka, 
są to cieki sztuczne, antropogeniczne (Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski, 2006). 

W polskiej hydrografii ciekami naturalnymi są przede wszystkim rzeki, ale też 
i mniejsze cieki, takie jak: strumyki, strumienie, strugi i potoki, a ciekami antropogenicz-
nymi są rowy i kanały wodne. Taki podział polskich cieków uprawomocnia gazeter na-
rodowy, zawierający wykaz standaryzowanych nazw poszczególnych kategorii obiektów 
wodnych, tzw. hydronimów (Narodowy Gazeter Polski, t. I Hydronimy, GUGiK, Warsza-
wa, 2016), zweryfikowanych i ustalonych przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podstawowymi charakterystykami każdego cieku naturalnego są:
– długość (od źródeł do ujścia);
– powierzchnia obszaru zasilania, czyli powierzchnia dorzecza; należy pamiętać, że 

wzrost długości cieku uwarunkowany jest wzrostem powierzchni obszaru zasila-
jącego ten ciek w wodę;

– wielkość przepływu i jego dynamika (zależne od źródła wody zasilającej ciek);

20

Maciej Zalewski, Katarzyna Izydorczyk, Edyta Kiedrzyńska, Paweł Jarosiewicz, Robert Czerniawski

Zalewski M. 2014. Ecohydrology and hydrologic engineering: regulation of hydrology-biota 
interactions for sustainability. Journal of Hydrologic Engineering. 20 (1): A4014012.

Zalewski M. 2017. Ecohydrology measures for sustainable catchment management an 
outline [w:] Radecki-Pawlik A., Pagliara S., Hradecky J. (red.) Open Channel Hydrau-
lics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomor-
phologists and Physical Geographers. CRC Press: 508.

Zalewski M. 2006. Ecohydrology – An interdisciplinary tool for integrated protection and 
management of water bodies. Large Rivers. 16 (4): 613-622.

Zalewski M. 2011. Ecohydrology for implementation of the EU water framework directive. 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Water Management. 164 (8): 375-385.

Zalewski M. 2015. Ecohydrology and hydrologic engineering: regulation of hydrology-
-biota interactions for sustainability. Journal of Hydrologic Engineering. 20 (1): 
A4014012-1 - A4014012-14.

Zalewski M., Jarosiewicz P. Zgłoszenie patentowe nr P.420265 Kruszywo Ceramiczne 
opłaszczone wielowarstwowym biopolimerem, 20.01.2017.

Zalewski M., Wagner I. 1998. Temperature and nutrient dynamics in eutrophic freshwater 
ecosystems. Geographia Polonica. 71: 79-92.

Zhang Z., Lu W.X., Zhao Y., Song W.B. 2014. Development tendency analysis and eva-
luation of the water ecological carrying capacity in the Siping area of Jilin Provin-
ce in China based on system dynamics and analytic hierarchy process. Ecological 
Modelling. 275: 9-21.



21

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
Uniwersytet Gdański, Katedra Limnologii, Wydział Oceanografii i Geografii, ul. Bażyńskiego 4, 
80-952 Gdańsk

„Człowiek może żyć bez powietrza parę minut,
bez wody około dwóch tygodni,

bez jedzenia dwa miesiące
a bez myślenia wiele lat…”

Z. Fischer i M.R. Magomedow: „Ekologia – krajobraz – energia”

SPOJRZENIE HYDROGRAFA NA TYPOLOGIĘ 
POLSKICH RZEK

Zamiast wprowadzenia – przypomnienie
W hydrografii (nie tylko polskiej) od dawna funkcjonują różne typologie wód 

płynących, czyli liniowych obiektów hydrograficznych. W hydrografii polskiej wszyst-
kie liniowe obiekty hydrograficzne nazywa się ciekami. I jeśli płyną one w korycie 
naturalnym, czyli wyżłobionym przez płynącą wodę i transportowane nią rumowisko, 
są to cieki naturalne, natomiast jeśli płyną w korycie utworzonym przez człowieka, 
są to cieki sztuczne, antropogeniczne (Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski, 2006). 

W polskiej hydrografii ciekami naturalnymi są przede wszystkim rzeki, ale też 
i mniejsze cieki, takie jak: strumyki, strumienie, strugi i potoki, a ciekami antropogenicz-
nymi są rowy i kanały wodne. Taki podział polskich cieków uprawomocnia gazeter na-
rodowy, zawierający wykaz standaryzowanych nazw poszczególnych kategorii obiektów 
wodnych, tzw. hydronimów (Narodowy Gazeter Polski, t. I Hydronimy, GUGiK, Warsza-
wa, 2016), zweryfikowanych i ustalonych przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podstawowymi charakterystykami każdego cieku naturalnego są:
– długość (od źródeł do ujścia);
– powierzchnia obszaru zasilania, czyli powierzchnia dorzecza; należy pamiętać, że 

wzrost długości cieku uwarunkowany jest wzrostem powierzchni obszaru zasila-
jącego ten ciek w wodę;

– wielkość przepływu i jego dynamika (zależne od źródła wody zasilającej ciek);

20

Maciej Zalewski, Katarzyna Izydorczyk, Edyta Kiedrzyńska, Paweł Jarosiewicz, Robert Czerniawski

Zalewski M. 2014. Ecohydrology and hydrologic engineering: regulation of hydrology-biota 
interactions for sustainability. Journal of Hydrologic Engineering. 20 (1): A4014012.

Zalewski M. 2017. Ecohydrology measures for sustainable catchment management an 
outline [w:] Radecki-Pawlik A., Pagliara S., Hradecky J. (red.) Open Channel Hydrau-
lics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomor-
phologists and Physical Geographers. CRC Press: 508.

Zalewski M. 2006. Ecohydrology – An interdisciplinary tool for integrated protection and 
management of water bodies. Large Rivers. 16 (4): 613-622.

Zalewski M. 2011. Ecohydrology for implementation of the EU water framework directive. 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Water Management. 164 (8): 375-385.

Zalewski M. 2015. Ecohydrology and hydrologic engineering: regulation of hydrology-
-biota interactions for sustainability. Journal of Hydrologic Engineering. 20 (1): 
A4014012-1 - A4014012-14.

Zalewski M., Jarosiewicz P. Zgłoszenie patentowe nr P.420265 Kruszywo Ceramiczne 
opłaszczone wielowarstwowym biopolimerem, 20.01.2017.

Zalewski M., Wagner I. 1998. Temperature and nutrient dynamics in eutrophic freshwater 
ecosystems. Geographia Polonica. 71: 79-92.

Zhang Z., Lu W.X., Zhao Y., Song W.B. 2014. Development tendency analysis and eva-
luation of the water ecological carrying capacity in the Siping area of Jilin Provin-
ce in China based on system dynamics and analytic hierarchy process. Ecological 
Modelling. 275: 9-21.



23

Spojrzenie hydrografa na typologię polskich rzek 

Według tej klasyfikacji największe polskie rzeki tj. Wisła i Odra są rzekami wielkimi 
(bardzo dużymi); rzekami dużymi są: Narew, Warta, Bug, Noteć, San i Wieprz, a naj-
większymi rzekami średnimi są: Pilica, Bzura, Łyna, Biebrza, Dunajec, Bóbr, Drwęca, 
Barycz, Wkra (Jokiel i in., 2017). Cieki małe to strumyki, strumienie, strugi i potoki. 

Strumyk jest najmniejszym ciekiem naturalnym, o stosunkowo stabilnym przepły-
wie, płynie cicho, „szemrząc” wąskim i płytkim korytem. Długość tego cieku rzadko 
przekracza 0,5 km, a obszar jego zasilania nie przekracza kilkunastu km2. Występuje 
na obszarach nizinnych i pojeziernych. 

Strumień jest najmniejszym ciekiem, w którym woda wzbiera po opadach i roz-
topach. Przy braku zasilania opadowego jego koryto może być suche. Występują na 
obszarze całej Polski. Obszar zasilający strumienie na ogół nie przekracza 20 km2  
Ich recypientem mogą być strugi (na nizinach i pojezierzach), potoki (w górach, na 
pogórzu i na wyżynach), rzeki, jeziora, mogą też uchodzić do morza. Strumień płynie 
„szumiąc” w wyraźnym korycie wąskim, płytkim (na nizinach) i głębszym (w górach 
i pogórzu), które wyznacza zasięg łożyska tego cieku. Spadek koryta strumieni ni-
zinnych jest niewielki, strumieni górskich i podgórskich większy. Strumienie górskie 
mogą mieć koryta skalne, strumienie podgórskie koryta skalno-aluwialne lub aluwial-
ne, a strumienie nizinne koryta aluwialne.

Struga jest największym małym ciekiem nizin i pojezierzy, odprowadza wody do 
rzeki, jeziora lub morza. Jej naturalnymi dopływami są strumienie i strumyki. Może 
budować już system rzeczny lub rzeczno-jeziorny. W systemie tym, według klasyfi-
kacji Strahlera, może osiągnąć rząd 3-4. Średni spadek podłużny tego cieku na ogół 
nie przekracza 2‰, jedynie na obszarach o zróżnicowanej rzeźbie może dochodzić 
do 5‰. Stąd struga płynie na ogół leniwie w łożysku ze słabo zaznaczoną równiną 
zalewową korytem aluwialnym o przebiegu zakolowym lub meandrującym, głęboko 
wciętym w dno odziedziczonej doliny rzecznej. Materiał korytowy jest mulisty, tylko 
w nurcie piaszczysty.

Potok jest największym małym ciekiem przede wszystkim gór, pogórza i wyżyn. 
Jego recypientem są rzeki górskie i podgórskie. Nieliczne potoki nizinne (pojezierne) 
na ogół uchodzą do morza, rzadziej do jeziora. Potok, w przeciwieństwie do strumie-
nia, płynie w wyraźnie wykształconym korycie i dolinie uformowanej przez odpływ 
wód wezbraniowych. Jego koryto przeważnie skalne, kamieniste lub żwirowe, ma 
niewyrównany spadek, z progami różnej wielkości, wynoszący w przypadku potoków 
wysokogórskich nawet do 80‰ i więcej, potoków górskich od 5‰ do 30‰, potoków 
wyżynnych od 5‰ do 10‰, potoków pojeziernych do 3‰. Potoki, szumiąc, płyną 
z prędkością do kilku m/s ruchem burzliwym, transportując duże ilości rumowiska.

Rzeka (mała, średnia, duża, wielka) jest największym ciekiem naturalnym mającym 
ukształtowane koryto i płynącym w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania 
jego siły erozyjnej. Buduje systemy rzeczne, których główny ciek ma najniższy rząd 
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– spadek podłużny koryta cieku i doliny, którą ciek płynie;
– kształt koryta na danym odcinku biegu (poprzeczny: tylko koryto właściwe 

albo łożysko; w planie: prostolinijne, zakolowe, meandrujące, roztopowe, 
anastomozujące);

– materiał budujący koryto na danym odcinku biegu, czyli jego dno i brzegi (koryto: 
skalne, skalno-aluwialne, aluwialne, organiczne).

Klasyfikacja cieków może być prowadzona według różnych kryteriów: klimatycz-
nych, geomorfologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, hydrologicznych, geo-
metrycznych, stałości koryta, hydrochemicznych, antropogenicznych, ekologicznych 
itp. W typologii abiotycznej polskich rzek, zatwierdzonej w 2009 roku przez Ministra 
Środowiska (Dz.U. (RP) nr 122, poz. 1018, zał. 5), uwzględniono trzy klasyfikacje cie-
ków: wielkościową, orograficzną i geologiczną, stąd tylko one zostaną przypomniane. 

Ze względu na czynnik orograficzny, czyli formy ukształtowania terenu, których 
rzeźba warunkuje spadki podłużne cieków, w polskiej literaturze wyróżnia się:
– cieki górskie (płyną na obszarach położonych powyżej 800 m n.p.m.; średni spa-

dek podłużny tych cieków jest większy od 5‰);
– cieki podgórskie (płyną na obszarach położonych zwykle powyżej 300 m n.p.m., 

na których wysokości względne w stosunku do dna doliny cieku przekraczają 
300 m; średni spadek podłużny tych cieków najczęściej wynosi 3-5‰);

– cieki wyżynne (płyną na obszarach leżących na wysokości powyżej 300 m n.p.m., 
na których deniwelacje są na ogół mniejsze od 300 m; średni spadek podłużny 
tych cieków wynosi na ogół 1-3‰);

– cieki nizinne (płyną na obszarach równinnych leżących na wysokości od 0 do 
300 m n.p.m., średni spadek podłużny tych cieków nie przekracza 1‰, jedynie 
cieki spływające z garbu pojeziernego do Morza Bałtyckiego mają spadki podłuż-
ne wyższe, ale nie przekraczające 3‰ (m.in. Wołoszyn i in., 1994).

Klasyfikacja wielkościowa dzieli cieki ze względu na ich długość i wielkość obszaru 
zasilającego w wodę na:
– cieki małe (długość poniżej 50 km, powierzchnia dorzecza poniżej 100 km2);
– rzeki małe (długość 50-100 km, powierzchnia dorzecza 100-1000 km2);
– rzeki średnie (długość100-200 km, powierzchnia dorzecza 103-104 km2);
– rzeki duże (długość 200-500 km, powierzchnia dorzecza 104-105 km2);
– rzeki wielkie (długość 500-2500 km, powierzchnia dorzecza 105-106 km2);
– rzeki olbrzymie (długość powyżej 2500 km, powierzchnia dorzecza powyżej 

106 km2) (Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski, 2006).
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Spojrzenie hydrografa na typologię polskich rzek 

Charakter koryt większych rzek zmienia się wraz z ich biegiem, pomimo utrzymujące-
go się podobieństwa ich ustroju hydrologicznego. Szczególnie wyraźnie widać to w strefie 
granicznej większych jednostek orograficznych, np. na granicy gór i kotlin podgórskich, 
wyżyn i nizin, pojezierzy i pobrzeża. W odcinkach biegu tych rzek wyróżnia się też:
– koryta skalne o przebiegu uzależnionym od litologii podłoża i paleogeografii dolin 

a także oddziaływań tektonicznych (odcinki przełomowe dolin rzecznych); 
– koryta aluwialne: roztokowe, zakolowe lub meandrujące;
– koryta organiczne, anastomozujące, wycięte w gruntach organicznych leżących 

na podłożu mineralnym (m.in. Klimaszewski, 1978; Krzemień i in., 2012). 

Typologia abiotyczna polskich rzek Ministerstwa 
Środowiska

W 2004 roku został opracowany przez polskie Ministerstwo Środowiska system 
klasyfikacji wód płynących według wytycznych zawartych w załączniku II Ramowej 
dyrektywy wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE, http://eur-lex.europa.eu/). Podstawą 
wyznaczenia typów wód płynących w Polsce był system A, lokalizujący polskie rzeki 
w ekoregionach, uzupełniony o typy krajobrazu występujące w wyróżnionych przez 
Kondrackiego (1998) regionach fizycznogeograficznych i opisujący je w trzech gru-
pach abiotycznych ze względu na:
– wysokość bezwzględną zlewni (3 klasy): powyżej 800 m n.p.m. – rzeki górskie, 

200-800 m n.p.m. – rzeki wyżynne, poniżej 200 m n.p.m. – rzeki nizinne;
– wielkość zlewni (4 klasy): 10-100 km2 (potoki; w późniejszych modyfikacjach 

zmieniono słusznie na małe cieki), 100-1000 km2 (małe rzeki), 1000-10 000 km2 
(średnie rzeki), powyżej 10 000 km2 (duże rzeki; w późniejszych modyfikacjach 
zmieniono na wielkie rzeka). Przypisując ciek do jednej z tych czterech katego-
rii według wielkości zlewni, brano pod uwagę nie całkowitą powierzchnię jego 
zlewni, ale sumujące się z biegiem rzeki zlewnie cząstkowe jednolitej części wód;

– charakterystyka geologiczna podłoża (3 klasy): krzemianowe, węglanowe, organiczne. 
Charakterystyka geologiczna podłoża, w którym wyżłobione jest koryto cieku, uwzględ-
nia warunki geologiczne jego zlewni oraz materiał budujący dno koryta i jego brzegi.

Dodatkowo wyznaczono także typy rzek niezależne od ekoregionów, takie jak: cieki 
pozostające pod wpływem wód morskich, cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych, 
cieki łączące jeziora i cieki na obszarach, na których przebiegają procesy torfotwórcze.

Stosując powyższe kryteria, wyodrębniono 26 typów rzek i dla każdego typu opra-
cowano przykładowe metryki (Maciejewski i in., 2004), które, gdy dodano do nich 

24

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

w tradycyjnej klasyfikacji numerycznej (rzeki uchodzące do morza i zalewów morskich 
mają rząd 1., ich dopływy rząd 2., dopływy cieków 2. rzędu mają rząd 3. itd.).

Każdy z wymienionych cieków zaczyna się zawsze w kategorii wielkościowej zlew-
ni od 1 do 10 km2 w dowolnej kategorii orograficznej (jako ciek górski, podgórski, 
wyżynny lub nizinny). Ciek, zwiększając swoją zlewnię, może pozostać w tej samej ka-
tegorii orograficznej, w której rozpoczynał bieg (np. góry) (jest wówczas ciekiem au-
tochtonicznym), ale może też przejść do niższej kategorii orograficznej (np. pogórze) 
i jeśli będzie dalej zwiększać powierzchnię obszaru zasilania, może przejść do jeszcze 
niższej kategorii orograficznej (np. niziny) (będzie wówczas ciekiem allochtonicznym).

I jeszcze jedno przypomnienie. Koryta rzeczne, niezależnie od wielkości, wyka-
zują duże zróżnicowanie fizjograficzne i morfodynamiczne. Obok koryt wyciętych 
w twardych skałach podłoża, występują koryta wycięte w luźnych osadach pokry-
wowych przeważnie czwartorzędowych, obok wąskich i zazwyczaj głębokich koryt 
meandrujących występują płytkie koryta roztokowe z licznymi łachami piaszczystymi 
lub żwirowymi pośrodku, a także koryta anastomozujące. Wiele jest też koryt uregu-
lowanych o sztucznej geometrii. 

W obrębie małych dorzeczy koryta rzeczne są dość jednorodne i podobne na 
całej swej długości. Zmiany ich wielkości i geometrii mają charakter głównie ilościo-
wy i są wynikiem wzrastającego, wraz z przyrostem zlewni, przepływu wody. W ob-
szarach górskich i wyżynnych takie jednorodne koryta mają cieki w początkowych 
2-3 km (a wyjątkowo 5 km) biegu. Na nizinach ta jednorodność koryt utrzymuje się 
na dłuższym odcinku. W grupie koryt jednorodnych wydziela się:
– koryta skalne o biegu zazwyczaj prostym, ale też krętym lub zygzakowatym, na-

wiązującym do wychodni warstw skalnych o mniejszej odporności na erozję wod-
ną, do przebiegu szczelin i uskoków, a także do nachylenia powierzchni. Koryta 
te mają ustabilizowany bieg i ustabilizowane przekroje poprzeczne. Są to koryta 
wycięte w skałach krzemianowych lub węglanowych, zwarte, stosunkowo wąskie, 
na ogół o stromych brzegach i dnie, które jest jednocześnie dnem doliny, którą 
płynie ciek. Spadek podłużny tych koryt jest stosunkowo duży. Dno tych koryt 
jest niewyrównane, są w nim liczne progi i przegłębienia;

– koryta skalno-aluwialne mają koryta szersze, brzegi niższe i mniej strome od 
koryt skalnych. Gdy dolna część koryta jest wycięta w podłożu skalnym, a górna 
w aluwiach, to korytu cieku towarzyszy niezbyt szeroka równina zalewowa;

– koryta aluwialne wycięte w luźnych, przeważnie drobnoziarnistych osadach czwar-
torzędowych. Ich geometria, w przewadze bieg meandrowy, jest wynikiem ustroju 
wodnego cieków i jednorodności łatwo rozmywanego podłoża. Po obu stronach 
koryta aluwialnego występuje na ogół szeroka równina zalewowa. Aluwialne koryta 
cieków górskich i podgórskich podlegają przede wszystkim erozji dennej, natomiast 
aluwialne koryta cieków nizinnych podlegają przede wszystkim erozji bocznej.
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Spojrzenie hydrografa na typologię polskich rzek 

Wyniki kolejnej weryfikacji abiotycznych typów cieków naturalnych opubliko-
wano w 2014 roku (Aktualizacja…, 2014). Ta aktualizacja i weryfikacja polegała na: 
– wyeliminowaniu typów cieków niewystępujących w Polsce (typy 11. i 13.);
– wyeliminowaniu typu cieku nieokreślony (typ 0);
– usunięciu z nazw typu cieku określeń wschodni i zachodni;
– połączeniu potoków górskich typu 1. i 3. w jedną grupę jako rzeki górskie na 

podłożu krzemianowym;
– połączeniu w jedną grupę typów potoków i małych rzek o jednakowym rodzaju 

podłoża;
– w krajobrazie wyżynnym utworzeniu typu małe i średnie rzeki krzemianowe z po-

łączenia typów 4., 5., 8., 10. i 14.;
– typy 10. „średnia rzeka wyżynna zachodnia” i 15. „średnia rzeka wyżynna włączona 

do grupy rzek wyżynnych krzemianowych lub węglanowych;
– usunięto z nazw typów cieków określenia: drobno- i gruboziarnisty, lessowy, 

będący pod wpływem procesów torfotwórczych;
– odejście od zróżnicowania typów rzek na ekoregiony.

Po tej aktualizacji i weryfikacji zaproponowano nowy podział na 20 typów abio-
tycznych rzek zgrupowanych w osiem grup typów abiotycznych (tabela 2), które pro-
ponuje się nazywać krajobrazami wodnymi lub regionami hydrograficznymi.

Tabela 2. Grupy typów abiotycznych polskich rzek, tzw. krajobrazów wodnych 
(propozycja) (Aktualizacja…, 2014)

Lp. Nazwa grupy typów
Kod typu według 

opracowania 
IMGW

Kod grupy 
typów

1 Potoki górskie krzemianowe 1, 3 RGK

2 Potoki górskie węglanowe 2 RGW

3 Potoki i małe rzeki wyżynne krzemianowe 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15 RWK

4 Potoki i małe rzeki węglanowe 6, 7, 9, 10, 15 RWW

5 Potoki i rzeki nizinne krzemianowe 16-20, 22, 26 RN

6 Wielkie rzeki nizinne krzemianowe 21 RNW

7
Potoki i rzeki w dolinach  

o dużym udziale torfowisk
23, 24 RT

8
Potoki i rzeki systemów 

rzeczno-jeziorowych pojezierzy
25 RP
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wskaźniki biologiczne, nazwano Przykładowym opisem warunków referencyjnych dla 
pojedynczego typu cieku (Czoch i Kulesza, 2006). W 2008 roku opublikowano nieco 
zmodyfikowany podział typologiczny rzek, uzupełniony o parametry zawarte w sys-
temie typologicznym B załącznika II RDW (Błachuta i in., 2006). 22 lipca 2009 roku 
Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie klasyfikacji jednolitych części 
wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 122, poz. 1018). Załącznik piąty do rozporządzenia 
zawiera wykaz dwudziestu siedmiu typów cieków naturalnych (tabela 1).

Tabela 1. Typy cieków naturalnych w Polsce (D.U. Nr 122 poz. 1018, załącznik 5)

Kod 
typu

Typ cieku
Kod 
typu

Typ cieku

0 Typ nieokreślony
Krajobraz górski 14 Mała rzeka fliszowa

1 Potok tatrzański krzemianowy 15 Średnia rzeka wyżynna – wschodnia
2 Potok tatrzański węglanowy Krajobraz nizinny
3 Potok sudecki 16 Potok nizinny lessowy lub gliniasty 

Krajobraz wyżynny 17 Potok nizinny piaszczysty

4
Potok wyżynny 

krzemianowy z substratem 
gruboziarnistym – zachodni

18 Potok nizinny żwirowy

5
Potok wyżynny 

krzemianowy z substratem 
drobnoziarnistym – zachodni

19 Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

6
Potok wyżynny węglanowy 

z substratem drobnoziarnistym na 
lessach i lessopodobnych

20 Rzeka nizinna żwirowa

7
Potok wyżynny węglanowy 

z substratem gruboziarnistym 
21 Wielka rzeka nizinna

8
Mała rzeka wyżynna 

krzemianowa – zachodnia
22

Rzeka przyujściowa pod wpływem 
wód słonych

9 Mała rzeka wyżynna węglanowa Niezależne od ekoregionów

10 Średnia rzeka wyżynna zachodnia 23
Potok lub strumień na obszarze 

będącym pod wpływem procesów 
torfotwórczych

11
Potok wyżynny 

krzemianowy z substratem 
gruboziarnistym – wschodni 

24
Mała i średnia rzeka na obszarze 

będącym pod wpływem procesów 
torfotwórczych

12 Potok fliszowy 25 Ciek łączący jeziora

13
Mała rzeka wyżynna 

krzemianowa – wschodnia 
26 Ciek w dolinie wielkiej rzeki 
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Wyniki kolejnej weryfikacji abiotycznych typów cieków naturalnych opubliko-
wano w 2014 roku (Aktualizacja…, 2014). Ta aktualizacja i weryfikacja polegała na: 
– wyeliminowaniu typów cieków niewystępujących w Polsce (typy 11. i 13.);
– wyeliminowaniu typu cieku nieokreślony (typ 0);
– usunięciu z nazw typu cieku określeń wschodni i zachodni;
– połączeniu potoków górskich typu 1. i 3. w jedną grupę jako rzeki górskie na 

podłożu krzemianowym;
– połączeniu w jedną grupę typów potoków i małych rzek o jednakowym rodzaju 

podłoża;
– w krajobrazie wyżynnym utworzeniu typu małe i średnie rzeki krzemianowe z po-

łączenia typów 4., 5., 8., 10. i 14.;
– typy 10. „średnia rzeka wyżynna zachodnia” i 15. „średnia rzeka wyżynna włączona 

do grupy rzek wyżynnych krzemianowych lub węglanowych;
– usunięto z nazw typów cieków określenia: drobno- i gruboziarnisty, lessowy, 

będący pod wpływem procesów torfotwórczych;
– odejście od zróżnicowania typów rzek na ekoregiony.

Po tej aktualizacji i weryfikacji zaproponowano nowy podział na 20 typów abio-
tycznych rzek zgrupowanych w osiem grup typów abiotycznych (tabela 2), które pro-
ponuje się nazywać krajobrazami wodnymi lub regionami hydrograficznymi.

Tabela 2. Grupy typów abiotycznych polskich rzek, tzw. krajobrazów wodnych 
(propozycja) (Aktualizacja…, 2014)

Lp. Nazwa grupy typów
Kod typu według 

opracowania 
IMGW

Kod grupy 
typów

1 Potoki górskie krzemianowe 1, 3 RGK

2 Potoki górskie węglanowe 2 RGW

3 Potoki i małe rzeki wyżynne krzemianowe 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15 RWK

4 Potoki i małe rzeki węglanowe 6, 7, 9, 10, 15 RWW

5 Potoki i rzeki nizinne krzemianowe 16-20, 22, 26 RN

6 Wielkie rzeki nizinne krzemianowe 21 RNW

7
Potoki i rzeki w dolinach  

o dużym udziale torfowisk
23, 24 RT

8
Potoki i rzeki systemów 

rzeczno-jeziorowych pojezierzy
25 RP

26
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wskaźniki biologiczne, nazwano Przykładowym opisem warunków referencyjnych dla 
pojedynczego typu cieku (Czoch i Kulesza, 2006). W 2008 roku opublikowano nieco 
zmodyfikowany podział typologiczny rzek, uzupełniony o parametry zawarte w sys-
temie typologicznym B załącznika II RDW (Błachuta i in., 2006). 22 lipca 2009 roku 
Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie klasyfikacji jednolitych części 
wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 122, poz. 1018). Załącznik piąty do rozporządzenia 
zawiera wykaz dwudziestu siedmiu typów cieków naturalnych (tabela 1).

Tabela 1. Typy cieków naturalnych w Polsce (D.U. Nr 122 poz. 1018, załącznik 5)

Kod 
typu

Typ cieku
Kod 
typu

Typ cieku

0 Typ nieokreślony
Krajobraz górski 14 Mała rzeka fliszowa

1 Potok tatrzański krzemianowy 15 Średnia rzeka wyżynna – wschodnia
2 Potok tatrzański węglanowy Krajobraz nizinny
3 Potok sudecki 16 Potok nizinny lessowy lub gliniasty 

Krajobraz wyżynny 17 Potok nizinny piaszczysty

4
Potok wyżynny 

krzemianowy z substratem 
gruboziarnistym – zachodni

18 Potok nizinny żwirowy

5
Potok wyżynny 

krzemianowy z substratem 
drobnoziarnistym – zachodni

19 Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

6
Potok wyżynny węglanowy 

z substratem drobnoziarnistym na 
lessach i lessopodobnych

20 Rzeka nizinna żwirowa

7
Potok wyżynny węglanowy 

z substratem gruboziarnistym 
21 Wielka rzeka nizinna

8
Mała rzeka wyżynna 

krzemianowa – zachodnia
22

Rzeka przyujściowa pod wpływem 
wód słonych

9 Mała rzeka wyżynna węglanowa Niezależne od ekoregionów

10 Średnia rzeka wyżynna zachodnia 23
Potok lub strumień na obszarze 

będącym pod wpływem procesów 
torfotwórczych

11
Potok wyżynny 

krzemianowy z substratem 
gruboziarnistym – wschodni 

24
Mała i średnia rzeka na obszarze 

będącym pod wpływem procesów 
torfotwórczych

12 Potok fliszowy 25 Ciek łączący jeziora

13
Mała rzeka wyżynna 

krzemianowa – wschodnia 
26 Ciek w dolinie wielkiej rzeki 
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i korytach skalnych wyciętych w skałach węglanowych. Niektóre cieki wyżynne i pod-
górskie, ale na ogół wszystkie cieki nizinne płyną w korytach aluwialnych (aluwia to 
materiał głazowo-żwirowo-piaszczysto-pylasty akumulowany przez ciek, gdy traci on 
wymaganą nośność). Zapis „potoki i małe rzeki wyżynne krzemianowe” oraz „potoki 
i małe rzeki nizinne krzemianowe” dla laika wskazuje, że są to cieki płynące w ko-
rytach uformowanych w podłożu krzemianowym, tylko jedne płyną na wyżynach, 
a drugie na nizinach. A przecież cieki te różni nie tylko czynnik orograficzny ale też 
i geologia podłoża. Bo o ile cieki wyżynne mają koryta skalne wycięte w skałach 
krzemianowych (w dnie ich występują kamienie, żwir, piaski) i są zasilane podziem-
nymi wodami szczelinowymi, o tyle cieki nizinne mają koryta aluwialne (w dnie ich 
występują przede wszystkim piaski) i są zasilane podziemnymi wodami porowymi. 
Myląca jest zatem nazwa obu tych typów abiotycznych ze względu na rodzaj koryta 
i ich podziemną alimentację. I jeszcze jedno zastrzeżenie. Nie znam geomorfologa ani 
hydrologa, który materiał denny koryta cieku nazywałby substratem (!!!).

Zapewne poprawniejszy byłby zapis, że RGK to potoki górskie w skałach krzemia-
nowych, RGW to potoki górskie w skałach węglanowych, RWK – potoki i małe rzeki 
wyżynne w skałach krzemianowych, RWW – strumienie, potoki i małe rzeki w ska-
łach węglanowych, RN – strugi i rzeki nizinne w gruntach piaszczystych i spoistych, 
RNW – wielkie rzeki nizinne w gruntach piaszczystych i spoistych, RT – strugi i rzeki 
w dolinach o dużym udziale torfowisk i gruntów organicznych, RNP (zamiast RP) – 
strugi i rzeki systemów rzeczno-jeziornych pojezierzy.

Przykład typologii abiotycznej systemu Parsęty
Na podstawie charakterystyk ilościowych jednolitych części wód powierzchnio-

wych pozyskanych ze strony http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=-
new&sessionID =4026736 oraz ich typologii abiotycznej, zamieszczonej w załącz-
niku piątym opracowania Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej 
aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód 
(2014) zestawiono w tabeli 3 dane ilościowe JCWP i ich typy abiotyczne w dorzeczu 
Parsęty. Typy abiotyczne cieków budujących system rzeczny Parsęty, zgodne z rozpo-
rządzeniem Ministra Środowiska z 2009 roku i propozycją ich aktualizacji z 2014 roku, 
porównano z wiedzą hydrograficzną.

Parsęta buduje system rzeczny, który odwadnia prawie cały obszar Pomorza Środ-
kowego. Jej dorzecze o rzeźbie młodoglacjalnej ma bowiem powierzchnię 3081 km2  
Parsęta reprezentuje typ meandrującej rzeki nizinnej średniej wielkości (175,2 km). 
Krętość jej koryta osiąga 1,55, a średni spadek podłużny 1,05‰. Niektóre jej dopływy 
mają spadki podłużne nawet do 3‰.
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Analiza typologii abiotycznej polskich rzek
Moim zdaniem nadrzędny cel zaproponowanej typologii abiotycznej polskich 

rzek, którym jest wytypowanie cieków o podobnych warunkach biologicznych, prze-
słonił faktyczny stan zróżnicowania środowiska abiotycznego polskich rzek. Zapro-
ponowana typologia w najprostszej postaci sprowadza się bowiem do wyróżnienia 
grup cieków: górskich, wyżynnych i nizinnych. W każdej z tych grup są potoki, małe 
rzeki, rzeki i wielkie rzeki. Nijak ma się to do wiedzy hydrograficznej i nie oddaje to 
charakteru cieków płynących na terenie naszego kraju. Na nizinach bowiem małymi 
ciekami są strumienie i strugi, na wyżynach strumienie i potoki, lokalnie – strumienie 
i strugi, w górach – strumienie i potoki. Potoki na nizinach występują sporadycznie 
i całkowicie różnią się od potoków górskich i wyżynnych. Już sama nazwa cieku – stru-
mień, struga, potok, rzeka – informuje o tym jakie jest koryto i łożysko tego cieku, 
w jakim materiale jest wycięte, z jaką prędkością płynie w nim woda przy średnim 
stanie napełnienia koryta, jakie formy morfologiczne występują w dnie tego koryta, 
jaki materiał denny może być transportowany tym ciekiem, jakie są źródła zasilania 
tego cieku w wodę. Czy te informacje rzeczywiście nie są istotne przy ustalaniu typów 
abiotycznych polskich rzek?

Wątpliwości budzi klasyfikacja wielkościowa cieków ze względu na powierzch-
nię obszaru zasilającego je w wodę. W ostatniej bowiem klasie wielkościowej 
(> 10 000 km2) znalazły się Wisła, Odra i takie rzeki jak Pilica, Wisłok, Noteć. Już zlew-
nia Wisły Górnej (z dorzeczem Sanu włącznie) ma powierzchnię 45 874 km2, czyli 
większą nawet od dorzecza Bugu (38 712 km2). Czy zatem bieg Wisły Środkowej 
i Wisły Dolnej może być w tej klasie wielkościowej (RNW) co rzeki mające dorzecze 
o powierzchni poniżej 55 000 km2?

Można mieć także zastrzeżenia do klasyfikacji orograficznej. Zaklasyfikowanie cie-
ków płynących na wyżynach i obszarach podgórskich do jednej klasy nie jest poprawne. 
Spadki podłużne cieków na wyżynach są niższe niż na pogórzu, a to znajduje odbicie 
w prędkości płynącej wody. Kształty koryt tych cieków są różne, bowiem cieki płynące 
na wyżynach transportują mniej rumowiska niż cieki płynące na obszarach podgórskich. 
Na wyżynach są też cieki, które swoim charakterem są podobne do cieków nizinnych. 

W najnowszej aktualizacji typów abiotycznych polskich rzek słusznie usunięto 
nieprecyzyjne określenia materiału dennego znajdującego się w korytach cieków 
(drobno- i gruboziarnisty, lessowy, „będący pod wpływem procesów torfotwórczych”) 
pozostawiono jednak zapis, który wskazuje, że cieki są krzemianowe i węglanowe. 
Węglanowe są na wyżynach i w górach, a krzemianowe są w górach, na wyżynach 
i na nizinach. W hydrografii nie ma rzek krzemianowych i rzek węglanowych. Cieki 
górskie i wyżynne płyną w korytach skalnych wyciętych w skałach krzemianowych 



29

Spojrzenie hydrografa na typologię polskich rzek 

i korytach skalnych wyciętych w skałach węglanowych. Niektóre cieki wyżynne i pod-
górskie, ale na ogół wszystkie cieki nizinne płyną w korytach aluwialnych (aluwia to 
materiał głazowo-żwirowo-piaszczysto-pylasty akumulowany przez ciek, gdy traci on 
wymaganą nośność). Zapis „potoki i małe rzeki wyżynne krzemianowe” oraz „potoki 
i małe rzeki nizinne krzemianowe” dla laika wskazuje, że są to cieki płynące w ko-
rytach uformowanych w podłożu krzemianowym, tylko jedne płyną na wyżynach, 
a drugie na nizinach. A przecież cieki te różni nie tylko czynnik orograficzny ale też 
i geologia podłoża. Bo o ile cieki wyżynne mają koryta skalne wycięte w skałach 
krzemianowych (w dnie ich występują kamienie, żwir, piaski) i są zasilane podziem-
nymi wodami szczelinowymi, o tyle cieki nizinne mają koryta aluwialne (w dnie ich 
występują przede wszystkim piaski) i są zasilane podziemnymi wodami porowymi. 
Myląca jest zatem nazwa obu tych typów abiotycznych ze względu na rodzaj koryta 
i ich podziemną alimentację. I jeszcze jedno zastrzeżenie. Nie znam geomorfologa ani 
hydrologa, który materiał denny koryta cieku nazywałby substratem (!!!).

Zapewne poprawniejszy byłby zapis, że RGK to potoki górskie w skałach krzemia-
nowych, RGW to potoki górskie w skałach węglanowych, RWK – potoki i małe rzeki 
wyżynne w skałach krzemianowych, RWW – strumienie, potoki i małe rzeki w ska-
łach węglanowych, RN – strugi i rzeki nizinne w gruntach piaszczystych i spoistych, 
RNW – wielkie rzeki nizinne w gruntach piaszczystych i spoistych, RT – strugi i rzeki 
w dolinach o dużym udziale torfowisk i gruntów organicznych, RNP (zamiast RP) – 
strugi i rzeki systemów rzeczno-jeziornych pojezierzy.

Przykład typologii abiotycznej systemu Parsęty
Na podstawie charakterystyk ilościowych jednolitych części wód powierzchnio-

wych pozyskanych ze strony http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=-
new&sessionID =4026736 oraz ich typologii abiotycznej, zamieszczonej w załącz-
niku piątym opracowania Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej 
aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód 
(2014) zestawiono w tabeli 3 dane ilościowe JCWP i ich typy abiotyczne w dorzeczu 
Parsęty. Typy abiotyczne cieków budujących system rzeczny Parsęty, zgodne z rozpo-
rządzeniem Ministra Środowiska z 2009 roku i propozycją ich aktualizacji z 2014 roku, 
porównano z wiedzą hydrograficzną.

Parsęta buduje system rzeczny, który odwadnia prawie cały obszar Pomorza Środ-
kowego. Jej dorzecze o rzeźbie młodoglacjalnej ma bowiem powierzchnię 3081 km2  
Parsęta reprezentuje typ meandrującej rzeki nizinnej średniej wielkości (175,2 km). 
Krętość jej koryta osiąga 1,55, a średni spadek podłużny 1,05‰. Niektóre jej dopływy 
mają spadki podłużne nawet do 3‰.
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rzek, którym jest wytypowanie cieków o podobnych warunkach biologicznych, prze-
słonił faktyczny stan zróżnicowania środowiska abiotycznego polskich rzek. Zapro-
ponowana typologia w najprostszej postaci sprowadza się bowiem do wyróżnienia 
grup cieków: górskich, wyżynnych i nizinnych. W każdej z tych grup są potoki, małe 
rzeki, rzeki i wielkie rzeki. Nijak ma się to do wiedzy hydrograficznej i nie oddaje to 
charakteru cieków płynących na terenie naszego kraju. Na nizinach bowiem małymi 
ciekami są strumienie i strugi, na wyżynach strumienie i potoki, lokalnie – strumienie 
i strugi, w górach – strumienie i potoki. Potoki na nizinach występują sporadycznie 
i całkowicie różnią się od potoków górskich i wyżynnych. Już sama nazwa cieku – stru-
mień, struga, potok, rzeka – informuje o tym jakie jest koryto i łożysko tego cieku, 
w jakim materiale jest wycięte, z jaką prędkością płynie w nim woda przy średnim 
stanie napełnienia koryta, jakie formy morfologiczne występują w dnie tego koryta, 
jaki materiał denny może być transportowany tym ciekiem, jakie są źródła zasilania 
tego cieku w wodę. Czy te informacje rzeczywiście nie są istotne przy ustalaniu typów 
abiotycznych polskich rzek?

Wątpliwości budzi klasyfikacja wielkościowa cieków ze względu na powierzch-
nię obszaru zasilającego je w wodę. W ostatniej bowiem klasie wielkościowej 
(> 10 000 km2) znalazły się Wisła, Odra i takie rzeki jak Pilica, Wisłok, Noteć. Już zlew-
nia Wisły Górnej (z dorzeczem Sanu włącznie) ma powierzchnię 45 874 km2, czyli 
większą nawet od dorzecza Bugu (38 712 km2). Czy zatem bieg Wisły Środkowej 
i Wisły Dolnej może być w tej klasie wielkościowej (RNW) co rzeki mające dorzecze 
o powierzchni poniżej 55 000 km2?

Można mieć także zastrzeżenia do klasyfikacji orograficznej. Zaklasyfikowanie cie-
ków płynących na wyżynach i obszarach podgórskich do jednej klasy nie jest poprawne. 
Spadki podłużne cieków na wyżynach są niższe niż na pogórzu, a to znajduje odbicie 
w prędkości płynącej wody. Kształty koryt tych cieków są różne, bowiem cieki płynące 
na wyżynach transportują mniej rumowiska niż cieki płynące na obszarach podgórskich. 
Na wyżynach są też cieki, które swoim charakterem są podobne do cieków nizinnych. 

W najnowszej aktualizacji typów abiotycznych polskich rzek słusznie usunięto 
nieprecyzyjne określenia materiału dennego znajdującego się w korytach cieków 
(drobno- i gruboziarnisty, lessowy, „będący pod wpływem procesów torfotwórczych”) 
pozostawiono jednak zapis, który wskazuje, że cieki są krzemianowe i węglanowe. 
Węglanowe są na wyżynach i w górach, a krzemianowe są w górach, na wyżynach 
i na nizinach. W hydrografii nie ma rzek krzemianowych i rzek węglanowych. Cieki 
górskie i wyżynne płyną w korytach skalnych wyciętych w skałach krzemianowych 



31

Spojrzenie hydrografa na typologię polskich rzek 

(RN), cieków systemów rzeczno-jeziornych pojezierzy (RP) i cieków w dolinach 
o dużym udziale torfowisk (RT). W każdej z tych grup można wydzielić tylko małe 
cieki i rzeki, albo szerzej: potoki i rzeki (góry i wyżyny), strugi i rzeki (niziny), stru-
mienie (góry, wyżyny, niziny), duże rzeki.

5. Koniecznie powinno się zmienić klasyfikację typów rzek zestawionych w załącz-
niku piątym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 roku.

Tabela 3. JCWP kategoria rzeki w dorzeczu Parsęty i ich typologia  
(opracowano na podstawie danych z http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl...) 

PARSĘTA JCWP Typ cieku

dopływy Lrz [km]
AJCWP 
[km2]

Arz [km2] hydrografia
typologia 

MŚ

1a
Parsęta od źródeł  

do Gęsiej
 23,83  115,54  173,95 mała rzeka RN (17)

1b Gęsia  20,41  58,41 struga RN (17)

2a
Parsęta od Gęsiej  

do Liśnicy
 58,32  137,35  1130,56

średnia 
rzeka

RN (20)

2b Perznica  29,89  243,68 mała rzeka

2b-1
Perznica do dopływu 

ze Storkowa
 24,29  134,62 mała rzeka RN (17)

2b-1a Radusza  19,30  36,2 struga RN (17)
2b-2 Perznica do ujścia  5,60  6,44 mała rzeka RN (19)

2b-2a Trzebiegoszcz  29,05  66,47 struga RN (17)
2c Rudy Rów II  7,09  18,36 rów RN (17)
2d Rudy Rów I  7,26  13,88 rów RN (18)
2e Brzeźniczka  10,29  20,72 struga RN (17)
2f Dopływ spod Sadkowa  4,26  15,24 strumień RN (18)
2g Dębnica  42,40  289,32 mała rzeka

2g-1
Dębnica do Brusnej 

z jez. Dębno
 23,50  132,82 mała rzeka RN (18)

2g-1a Bliska Struga  10,81  17,84 struga RN (17)
2g-1b Odpust  2,62  13,69 struga RN (17)

2g-2
Dębnica od Brusnej  

do ujścia
 18,90  56,19 mała rzeka RN (20)

2g-2a Wogra  17,66  68,78 struga RN (17)
2h Bukowa  10,06  33,79 struga RN (17)
2i Dopływ spod Radzewa  13,20  29,75 strumień RN (17)
2j Mogilnica  42,26  154,52 mała rzeka RN (17)
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W dorzeczu Parsęty wyróżniono 51 JCWP o powierzchni od 6,44 km2 do 280,53 km2 
i długości od 2,07 km do 139,57 km. Jedna JCWP stanowi zlewnię bezodpływowego 
jeziora Chlewo (tabela 3). Zgodnie z typologią abiotyczną rzek, zatwierdzoną przez 
Ministra Środowiska w 2009 roku, aż 29 JCWP reprezentuje typ cieku 17. – potok ni-
zinny piaszczysty, dwa JCWP ma typ 18. – potok nizinny żwirowy, sześć JCWP ma typ 
19. – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, trzy JCWP reprezentuje typ 20. – rzeka nizinna 
żwirowa, jeden JCWP ma typ 22. – rzeka przyujściowa pod wpływem wód słonych i dwa 
JCWP są niezależne od ekoregionów i reprezentują typ 23. – potok lub strumień na 
obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych. Jedna JCWP w dorzeczu 
Parsęty ma typ 0. – nieokreślony (tabela 3). 

Po aktualizacji w 2014 roku aż 48 JCWP w dorzeczu Parsęty reprezentuje cieki typu 
RN – potoki i rzeki nizinne krzemianowe i tylko dwa JCWP cieki typu RT – potoki i rzeki 
w dolinach o dużym udziale torfowisk. Z danych tych wynika, że system rzeczny Par-
sęty tworzą bardzo podobne cieki, bez względu na to, w której części dorzecza płyną. 
A przecież tak nie jest. W systemie rzecznym Parsęty są małe cieki, takie jak rowy (trzy 
JCWP), potoki (trzy JCWP), strumienie (pięć JCWP), strugi (19 JCWP), małe rzeki też 
2. i 3. rzędu w klasyfikacji tradycyjnej (15 JCWP) i średnie rzeki (pięć JCWP) (tabela 3).

Wnioski
1. Twórcy typologii abiotycznej rzek powinni zweryfikować nazwy cieków. Albo sto-

sować i w części abiotycznej, i części biologicznej nazwy: małe cieki, małe rzeki, 
średnie rzeki i duże rzeki i wprowadzić jeszcze kategorię rzek bardzo dużych (dla 
Wisły i Odry). Poprawniej jednak jest małe cieki zastąpić pojęciami: strumień, 
struga i potok. Należy pamiętać, że struga to ciek nizinny, potok to ciek przede 
wszystkim górski i wyżynny, ale może być też nizinny (patrz Parsęta), a strumień 
może płynąć i w górach, i na wyżynach, i na nizinach, ale jego łożysko ogranicza 
się tylko do koryta (brak równiny zalewowej).

2. Powinno się zweryfikować klasy czynnika orograficznego. Cieki wyżynne i cieki 
podgórskie zbyt różnią się (czynnik hydrologiczny i geomorfologiczny), by je łą-
czyć w jedną klasę. 

3. Pojęcie ciek krzemianowy i węglanowy jest nie do przyjęcia w klasyfikacji hydro-
graficznej. Do zaakceptowania jest ciek płynący w skałach krzemianowych i wę-
glanowych i ciek płynący w aluwiach. Podłoże, w którym ciek żłobi swoje łożysko 
i koryto, powinno być podstawą klasyfikacji a nie budowa geologiczna zlewni. 

4. Nie powinno się podporządkowywać typów abiotycznych cieków elementom bio-
logicznym, bo przecież jest to typologia polskich rzek. Sprowadza się to bowiem 
do wyróżnienia cieków górskich (RG), cieków wyżynnych (RW), cieków nizinnych 
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(RN), cieków systemów rzeczno-jeziornych pojezierzy (RP) i cieków w dolinach 
o dużym udziale torfowisk (RT). W każdej z tych grup można wydzielić tylko małe 
cieki i rzeki, albo szerzej: potoki i rzeki (góry i wyżyny), strugi i rzeki (niziny), stru-
mienie (góry, wyżyny, niziny), duże rzeki.

5. Koniecznie powinno się zmienić klasyfikację typów rzek zestawionych w załącz-
niku piątym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 roku.

Tabela 3. JCWP kategoria rzeki w dorzeczu Parsęty i ich typologia  
(opracowano na podstawie danych z http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl...) 

PARSĘTA JCWP Typ cieku

dopływy Lrz [km]
AJCWP 
[km2]

Arz [km2] hydrografia
typologia 

MŚ

1a
Parsęta od źródeł  

do Gęsiej
 23,83  115,54  173,95 mała rzeka RN (17)

1b Gęsia  20,41  58,41 struga RN (17)

2a
Parsęta od Gęsiej  

do Liśnicy
 58,32  137,35  1130,56

średnia 
rzeka

RN (20)

2b Perznica  29,89  243,68 mała rzeka

2b-1
Perznica do dopływu 

ze Storkowa
 24,29  134,62 mała rzeka RN (17)

2b-1a Radusza  19,30  36,2 struga RN (17)
2b-2 Perznica do ujścia  5,60  6,44 mała rzeka RN (19)

2b-2a Trzebiegoszcz  29,05  66,47 struga RN (17)
2c Rudy Rów II  7,09  18,36 rów RN (17)
2d Rudy Rów I  7,26  13,88 rów RN (18)
2e Brzeźniczka  10,29  20,72 struga RN (17)
2f Dopływ spod Sadkowa  4,26  15,24 strumień RN (18)
2g Dębnica  42,40  289,32 mała rzeka

2g-1
Dębnica do Brusnej 

z jez. Dębno
 23,50  132,82 mała rzeka RN (18)

2g-1a Bliska Struga  10,81  17,84 struga RN (17)
2g-1b Odpust  2,62  13,69 struga RN (17)

2g-2
Dębnica od Brusnej  

do ujścia
 18,90  56,19 mała rzeka RN (20)

2g-2a Wogra  17,66  68,78 struga RN (17)
2h Bukowa  10,06  33,79 struga RN (17)
2i Dopływ spod Radzewa  13,20  29,75 strumień RN (17)
2j Mogilnica  42,26  154,52 mała rzeka RN (17)
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W dorzeczu Parsęty wyróżniono 51 JCWP o powierzchni od 6,44 km2 do 280,53 km2 
i długości od 2,07 km do 139,57 km. Jedna JCWP stanowi zlewnię bezodpływowego 
jeziora Chlewo (tabela 3). Zgodnie z typologią abiotyczną rzek, zatwierdzoną przez 
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obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych. Jedna JCWP w dorzeczu 
Parsęty ma typ 0. – nieokreślony (tabela 3). 

Po aktualizacji w 2014 roku aż 48 JCWP w dorzeczu Parsęty reprezentuje cieki typu 
RN – potoki i rzeki nizinne krzemianowe i tylko dwa JCWP cieki typu RT – potoki i rzeki 
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A przecież tak nie jest. W systemie rzecznym Parsęty są małe cieki, takie jak rowy (trzy 
JCWP), potoki (trzy JCWP), strumienie (pięć JCWP), strugi (19 JCWP), małe rzeki też 
2. i 3. rzędu w klasyfikacji tradycyjnej (15 JCWP) i średnie rzeki (pięć JCWP) (tabela 3).

Wnioski
1. Twórcy typologii abiotycznej rzek powinni zweryfikować nazwy cieków. Albo sto-

sować i w części abiotycznej, i części biologicznej nazwy: małe cieki, małe rzeki, 
średnie rzeki i duże rzeki i wprowadzić jeszcze kategorię rzek bardzo dużych (dla 
Wisły i Odry). Poprawniej jednak jest małe cieki zastąpić pojęciami: strumień, 
struga i potok. Należy pamiętać, że struga to ciek nizinny, potok to ciek przede 
wszystkim górski i wyżynny, ale może być też nizinny (patrz Parsęta), a strumień 
może płynąć i w górach, i na wyżynach, i na nizinach, ale jego łożysko ogranicza 
się tylko do koryta (brak równiny zalewowej).

2. Powinno się zweryfikować klasy czynnika orograficznego. Cieki wyżynne i cieki 
podgórskie zbyt różnią się (czynnik hydrologiczny i geomorfologiczny), by je łą-
czyć w jedną klasę. 

3. Pojęcie ciek krzemianowy i węglanowy jest nie do przyjęcia w klasyfikacji hydro-
graficznej. Do zaakceptowania jest ciek płynący w skałach krzemianowych i wę-
glanowych i ciek płynący w aluwiach. Podłoże, w którym ciek żłobi swoje łożysko 
i koryto, powinno być podstawą klasyfikacji a nie budowa geologiczna zlewni. 

4. Nie powinno się podporządkowywać typów abiotycznych cieków elementom bio-
logicznym, bo przecież jest to typologia polskich rzek. Sprowadza się to bowiem 
do wyróżnienia cieków górskich (RG), cieków wyżynnych (RW), cieków nizinnych 
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PARSĘTA JCWP Typ cieku
4c Pysznica  14,09  63,43 struga RN (17)
4d Olszynka  6,47  16,03 potok RN (17)
4e Dopływ spod Kraścina  10,10  18,04 strumień RN (17)
4f Gościnka  13,70  49,16 struga RN (17)
4g Nieciecz  6,41  27,86 struga RN (17)

5a Parsęta od Wielkiego 
Rowu do ujścia  8,01  38,68  3080,65 średnia 

rzeka RN (22)

5b Wielki Rów  2,07  17,8 Rów
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PARSĘTA JCWP Typ cieku

3a
Parsęta od Liśnicy  

do Radwi
 15,12  37,56  1713,27

średnia 
rzeka

RN (19)

3b Liśnica  42,88  188,74 mała rzeka
3b-1 Liśnica do Leszczynki  21,83  135,28 mała rzeka RN (18)

3b-2
Liśnica od Leszczynki 

do ujścia
 21,05  53,4 mała rzeka RN (19)

3c Stara Parsęta  8,45  20,56 struga RN (17)
3d Topiel  17,80  83,46 struga RN (17)
3e Pokrzywnica  33,28  252,39 mała rzeka

3e-1 Pokrzywnica do Ponika  19,93  129,33 mała rzeka RN (17)

3e-2 Pokrzywnica od Ponika 
do ujścia  13,35  38,82 mała rzeka RN (19)

3e-2a Młynówka  15,42  60,93 potok RN (17)
3e-2b Mielnica  6,51  23,31 struga RN (17)

4a Parsęta od Radwi  
do Wielkiego Rowu  37,34  111,76  3024,17 średnia 

rzeka RN (19)

4b Radew  91,27  1024,62
średnia 
rzeka

4b-1 Radew od źródel  
do Chocieli  28,23  293,89 mała rzeka RN (18)

4b-1a obszar bezodpływowy 
jez. Chlewo  13,36

4b-1b Radew od źródel do 
Chocieli z jez. Kwiecko  28,23  280,53 mała rzeka RN (18)

4b-2 Radew od Chocieli  
do zb. Rosnowo  9,03  15,01  461,7 mała rzeka RN (20)

4b-2a Mszanka z jez. Nicemino  10,04  99,74 mała rzeka RN (18)
4b-2b Jatynia  18,50  53,06 struga RN (17)

4b-3 Radew od zb. Rosnowo 
do dopływu w Niedalinie  19,2  65,74  588,56 mała rzeka RN (0)

4b-3a Bielica  14,91  61,12 struga RN (17)

4b-4 Radew od doplywu 
w Niedalinie do ujścia  34,81  102,83  1024,62 średnia 

rzeka RN (19)

4b-4a Dopływ Niedalinie  6,83  17,43 strumień RN (18)
4b-4b Chotla  33,62  126,44 mała rzeka RN (17)
4b-4c Czarna  15,88  86,12 struga RT (23)
4b-4d Kłosówka  5,51  14,64 potok RT (23)
4b-4e Żeleźna  9,83  18,3 struga RN (17)
4b-4f Dopływ spod Warmina  9,53  29,35 strumień RN (17)
4b-4g Kościernica  11,90  40,95 struga RN (17)
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PARSĘTA JCWP Typ cieku
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4f Gościnka  13,70  49,16 struga RN (17)
4g Nieciecz  6,41  27,86 struga RN (17)

5a Parsęta od Wielkiego 
Rowu do ujścia  8,01  38,68  3080,65 średnia 

rzeka RN (22)

5b Wielki Rów  2,07  17,8 Rów

Literatura
Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 

2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód. 2014. Krajowy Zarząd Gospo-
darki Wodnej. Warszawa.

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 2006. Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe 
PWN. Warszawa.

Błachuta J., Czoch K., Kulesza K., Picińska-Fałtynowicz J. 2006. Typologia rzek i strumieni 
Polski  Konferencja Ecostatus, Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Łódź: 5-7.

Czoch K., Kulesza K. 2006. Warunki referencyjne specyficzne dla typów cieków w Polsce 
jako podstawa do prac nad oceną ekologicznego stanu wód płynących, Infrastruktura 
i Ekologia Terenów Wiejskich. 4 (3): 25-36.

Dyrektywa 2000/60/WE, http://eur-lex.europa.eu/ (dostęp: 16.07.2019).
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=4026736. (dostęp: 

16.07.2019).
Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. 2017. Hydrologia Polski. Wydawnictwo 

Naukowe PWN. Warszawa: 342.
Klimaszewski M. 1978. Geomorfologia ogólna. PWN. Warszawa.
Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Krzemień K. (red.) 2012. Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne). Instytut 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Kraków: 181.
Maciejewski M. 2004. Typologia wód powierzchniowych i wyznaczenie części wód powierzch-

niowych i podziemnych zgodnie z wymogami RDW 2000/60A/VE, Etap III, Metodyka.
Nazewnictwo Geograficzne Polski, t. I Hydronimy. 2016. Główny Urząd Geodezji i Karto-

grafii. Warszawa. 
Wołoszyn J., Czamara W., Eliasiewicz R., Krężel J. 1994. Regulacja rzek i potoków. Wrocław.

32

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

PARSĘTA JCWP Typ cieku
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WPŁYW WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH 
NA USTRÓJ HYDROLOGICZNY POJEZIERNEJ 
RZEKI GIŁWY

Wstęp
Zdaniem Vijaya i in. (2011), w ostatnich latach światowy klimat zmienia się w szybkim 

tempie. Według scenariusza Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), średnia 
roczna temperatura powietrza ma wzrosnąć o 1,4°C do 2030 roku, o 2,8°C do 2060 roku 
i o 4,7°C do 2090 roku. Wyższa temperatura powietrza prowadzi do większego parowania, 
a tym samym do suszenia powierzchni lądów, co zwiększa intensywność i czas trwania susz. 
Jednakże należy nadmienić, że jednocześnie wzrasta o około 7% na 1°C ocieplenia zdolność 
zatrzymywania wody w powietrzu, co skutkuje zwiększeniem ilości pary wodnej w atmos-
ferze (Trenberth, 2011; Arnell i Gosling, 2013) i w efekcie powoduje częstsze i intensyw-
niejsze opady (Gurung i Bhandari, 2009). Badania Agarwal i in. (2014) oraz Bharatiego i in. 
(2012), prowadzone w dorzeczu rzeki Koshi w Nepalu, dotyczące scenariusza opadów, 
dowodzą, że warunki klimatyczne i pogodowe doprowadzą do zwiększenia zmienności kli-
matycznej, która wpłynie na wzrost średniorocznej zmienności przepływu wody w ciekach.

Ustrój hydrologiczny jest parametrem opisującym charakterystyczny, roczny prze-
bieg zjawisk hydrologicznych w rzece, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji 
(Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski, 2017). Ustrój hydrologiczny rzeki zależy przede 
wszystkim od źródła zasilania jej w wodę, a ciągłość zasilania kształtuje roczną zmien-
ność przepływu. Typ ustroju rzeki można określić według Pardego (Dynowska, 1994). 
Podstawą tej typologii jest podanie źródła zasilania rzeki (opady deszczu, roztopy, 
czoło lodowca) i wielkość miesięcznych współczynników przepływu w roku hydrolo-
gicznym (Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski, 2017). Na podstawie tych danych określa 
się ustrój rzeki, który, zgodnie z typologią Pardego, może być prosty, który charak-
teryzuje się z jednym wezbraniem w roku (lodowcowy, śnieżny górski, równinny, 
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W latach hydrologicznych 2012 (rok przeciętny pod względem opadów rocznych), 
2014 (rok bardzo suchy, 71% opadu normalnego) i 2017 (rok skrajnie wilgotny, 156% 
opadu normalnego) prowadzono pomiary przepływu rzeki Giłwy w trzech przekrojach: 
stanowisko 1. – wypływ rzeki Giłwy z Jeziora Wulpińskiego, stanowisko 2. – rzeka Giłwa 
powyżej miejscowości Gietrzwałd, stanowisko 3. – rzeka Giłwa poniżej Gietrzwałdu.

W trakcie pomiarów przepływów stosowano zasadę, że im koryto rzeczne było 
bardziej regularne, tym liczba pionów pomiarowych była mniejsza. W korytach niere-
gularnych liczba pionów była większa (w punktach charakterystycznych: zagłębienia, 
wypłycenia). Punkty pomiarowe w danym pionie pomiarowym były dobrane zależnie 
od głębokości tego pionu według norm IMGW. 

Natężenie przepływu wody w przekroju poprzecznym koryta rzeki obliczano me-
todą Harlachera (Gutry-Korycka i Werner-Więckowska, 1996). 

Pomiary natężenia przepływu wykonywano (raz na miesiąc) przepływomierzem 
elektromagnetycznym VALEPORT 801 z płaskim sensorem.

 
Rys. 1. Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych wzdłuż biegu rzeki Giłwy 

 
Wyniki i dyskusja 

Przepływy miesięczne Giłwy w roku hydrologicznym 2012 na stanowisku 1. zmieniały 
się od 0,122 m3.s-1 do 0,202 m3.s-1 (SQ2012 0,169 m3.s-1), a na stanowisku 2. między 0,178 a 
0,271 m3.s-1 (SQ2012 0,215 m3.s-1), na stanowisku 3. zaś wahały się w zakresie od 0,255 do 
0,324 m3.s-1 (SQ2012 0,292 m3.s-1) (rys. 2). Rosły one z biegiem rzeki zgodnie z przyrostem jej 
zlewni. Najniższe wartości notowano na stanowisku 1., czyli na wypływie rzeki z Jeziora 
Wulpińskiego, najwyższe zaś na stanowisku 3. – poniżej Gierzwałdu, niedaleko ujścia Giłwy 
do Jeziora Rentyńskiego (rys. 2). Na przestrzeni roku nie stwierdzono wyraźnych wahań 
przepływu. Według danych GUS (2015), średnia temperatura w Olsztynie i okolicach w 
latach 1971-2012 wahała się między 7,3 a 7,8 °C, a średnia roczna suma opadów kształtowała 
się między 609 a 646 mm.  

W kolejnym, analizowanym roku hydrologicznym – 2014 zanotowano spadek wartości 
natężenia przepływu na wszystkich stanowiskach badawczych (rys. 3). Ilość wody 
przepływającej korytem cieku w jednostce czasu na stanowisku 1. zmieniała się od 0,083 
m3.s-1 do 0,117 m3.s-1 (SQ2014 0,097 m3.s-1), na stanowisku 2. między 0,102 a 0,213 m3.s-1 
(SQ2014 0,166 m3.s-1). WQ2014 na stanowisku 3. wynosiło 0,285 m3.s-1, NQ2014 zaś 0,145 m3.s-1, 
przy SQ2014 0,208 m3.s-1 (rys. 3). Tak niskie przepływy w rzece spowodowane były suszą 
hydrologiczną, która zaczęła się rozwijać już w 2011 roku (opady roczne wyniosły 94% 
opadu normalnego) i znacznie pogłębiła się w skrajnie suchym 2014 roku. Średnia 
temperatura powietrza wzrosła do 8,9°C, a średnia suma opadów spadła do 449 mm (dane 
IMGW-PIB).  

W roku hydrologicznym 2017, który był skrajnie wilgotny (roczna suma opadów 
wyniosła 991 mm; dane IMGW-PIB) zanotowano wyraźny wzrost przepływu wody w rzece, 
który na stanowisku 1. zmieniał się między 0,225 m3.s-1 a 0,842 m3.s-1 (SQ2017 0,448 m3.s-1), 
na stanowisku 2. wahał się w zakresie od 0,255 do 0,537 m3.s-1 (SQ2017 0,365 m3.s-1), na 
stanowisku. 3. zaś WQ2017 wynosiło 1,159 m3.s-1, NQ2017 0,355 m3.s-1, a SQ2017 – 0,638 m3.s-1 

(rys. 4). Podobnie jak w poprzednich latach, najwyższe wartości odnotowano na stanowisku 
3. Wezbranie wiosenne, wzmocnione wysokimi opadami w kwietniu (70 mm), osiągnęło 
kulminację w maju. W czerwcu przepływy rzeki znacznie zmalały, ale już od lipca ponownie 
rosły, formując wezbranie jesienne z kulminacją we wrześniu i w październiku. To jesienne 
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deszczowy oceaniczny, deszczowy międzyzwrotnikowy) lub złożony z kilkoma wezbra-
niami w roku (pierwotny, śnieżny przejściowy, śnieżny równinny, śnieżno-deszczowy, 
deszczowo-śnieżny, zmienny) (Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski, 2017). 

Celem niniejszej pracy jest określenie zmian natężenia przepływu wody rzeki 
Giłwy w trzech latach o różnych rocznych sumach opadów, tj. roku bardzo suchym, 
skrajnie wilgotnym i przeciętnym.

Materiał i metody
Rzeka Giłwa to prawobrzeżny dopływ Pasłęki, jest zatem ciekiem 2. rzędu. Pły-

nie na Pojezierzu Olsztyńskim, które jest jednym z mezoregionów Pojezierza Ma-
zurskiego. Wypływa na wysokości 130 m n.p.m. w pobliżu wsi Zofijówka, w gminie 
Stawiguda. Wartości wskaźników charakteryzujących rzekę zamieszczono w tabeli 1. 

Zlewnia rzeki (powierzchnia 209,7 km2) ma krajobraz młodoglacjalny ze względu 
na występowanie sandrów oraz pagórków morenowych. Na obszarze tym dominują 
dwa rodzaje osadów: morenowe w północnej części, a w południowej piaski fluwiogla-
cjalne. Z kolei w dolinie rzeki występują piaski, żwiry a także mady. Największy udział 
w zagospodarowaniu południowej części zlewni rzeki mają pola uprawne (109 km2), 
w północnej zaś lasy (76,7 km2).

Giłwa przepływa przez jeziora Wulpińskie i Rentyńskie oraz zasila stawy rybne 
w Unieszewie. Jezioro Wulpińskie zajmuje powierzchnię 707 ha. Głębokość maksy-
malna tego akwenu wynosi 54 m, średnia zaś 10,5 m. Jezioro składa się z dwóch czę-
ści, połączonych cieśniną – Tomaszkowskiej i Barwińskiej. Otoczenie jeziora stanowią 
głównie obszary leśne i pastwiska. Jezioro Rentyńskie, nazywane też jeziorem Giłwa, 
jest mniejsze, ma powierzchnię 100 ha. Jego głębokość maksymalna wynosi 9,4 m. 
Do Giłwy uchodzi powyżej wsi Rentyny także niewielki ciek – Kanał Trojański.

Tabela 1. Charakterystyka morfometryczna rzeki Giłwy

PARAMETR WARTOŚĆ
Długość rzeki Lr [km]  26,6

Długość doliny rzecznej Ld [km]  22,6
Długość od źródeł do ujścia rzeki w linii prostej Pr [km]  20,5

Krętość rzeki k  1,17
Rozwinięcie rzeki er  1,3

Najwyższy punkt doliny rzecznej Hmax [n.p.m.]  130,0
Najniższy punkt doliny rzecznej Hmin [n.p.m.]  91,5

Średni spadek doliny rzecznej J [‰]  1,4
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deszczowy oceaniczny, deszczowy międzyzwrotnikowy) lub złożony z kilkoma wezbra-
niami w roku (pierwotny, śnieżny przejściowy, śnieżny równinny, śnieżno-deszczowy, 
deszczowo-śnieżny, zmienny) (Bajkiewicz-Grabowska i Mikulski, 2017). 

Celem niniejszej pracy jest określenie zmian natężenia przepływu wody rzeki 
Giłwy w trzech latach o różnych rocznych sumach opadów, tj. roku bardzo suchym, 
skrajnie wilgotnym i przeciętnym.

Materiał i metody
Rzeka Giłwa to prawobrzeżny dopływ Pasłęki, jest zatem ciekiem 2. rzędu. Pły-

nie na Pojezierzu Olsztyńskim, które jest jednym z mezoregionów Pojezierza Ma-
zurskiego. Wypływa na wysokości 130 m n.p.m. w pobliżu wsi Zofijówka, w gminie 
Stawiguda. Wartości wskaźników charakteryzujących rzekę zamieszczono w tabeli 1. 

Zlewnia rzeki (powierzchnia 209,7 km2) ma krajobraz młodoglacjalny ze względu 
na występowanie sandrów oraz pagórków morenowych. Na obszarze tym dominują 
dwa rodzaje osadów: morenowe w północnej części, a w południowej piaski fluwiogla-
cjalne. Z kolei w dolinie rzeki występują piaski, żwiry a także mady. Największy udział 
w zagospodarowaniu południowej części zlewni rzeki mają pola uprawne (109 km2), 
w północnej zaś lasy (76,7 km2).

Giłwa przepływa przez jeziora Wulpińskie i Rentyńskie oraz zasila stawy rybne 
w Unieszewie. Jezioro Wulpińskie zajmuje powierzchnię 707 ha. Głębokość maksy-
malna tego akwenu wynosi 54 m, średnia zaś 10,5 m. Jezioro składa się z dwóch czę-
ści, połączonych cieśniną – Tomaszkowskiej i Barwińskiej. Otoczenie jeziora stanowią 
głównie obszary leśne i pastwiska. Jezioro Rentyńskie, nazywane też jeziorem Giłwa, 
jest mniejsze, ma powierzchnię 100 ha. Jego głębokość maksymalna wynosi 9,4 m. 
Do Giłwy uchodzi powyżej wsi Rentyny także niewielki ciek – Kanał Trojański.

Tabela 1. Charakterystyka morfometryczna rzeki Giłwy

PARAMETR WARTOŚĆ
Długość rzeki Lr [km]  26,6

Długość doliny rzecznej Ld [km]  22,6
Długość od źródeł do ujścia rzeki w linii prostej Pr [km]  20,5

Krętość rzeki k  1,17
Rozwinięcie rzeki er  1,3

Najwyższy punkt doliny rzecznej Hmax [n.p.m.]  130,0
Najniższy punkt doliny rzecznej Hmin [n.p.m.]  91,5

Średni spadek doliny rzecznej J [‰]  1,4
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wezbranie spowodowało wysokie opady deszczu; tylko suma opadów z września i 
października wyniosła 393 mm (dane IMGW-PIB).  

 
Rys. 2. Zmiany natężenia przepływu w rzece Giłwie w roku hydrologicznym 2012 

 

 
Rys. 3. Zmiany natężenia przepływu w rzece Giłwie w roku hydrologicznym 2014 

 

 
Rys. 4. Zmiany natężenia przepływu w rzece Giłwie w roku hydrologicznym 2017 
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Rys. 2. Zmiany natężenia przepływu w rzece Giłwie w roku hydrologicznym 2012

wezbranie spowodowało wysokie opady deszczu; tylko suma opadów z września i 
października wyniosła 393 mm (dane IMGW-PIB).  
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Rys. 3. Zmiany natężenia przepływu w rzece Giłwie w roku hydrologicznym 2014

wezbranie spowodowało wysokie opady deszczu; tylko suma opadów z września i 
października wyniosła 393 mm (dane IMGW-PIB).  
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Rys. 4. Zmiany natężenia przepływu w rzece Giłwie w roku hydrologicznym 2017

W trakcie wszystkich pomiarów najwyższe wartości przepływu wody notowa-
no na stanowisku 3., zlokalizowanym w miejscowości Gietrzwałd, co wynika praw-
dopodobnie z niskiej retencji wywołanej obecnością w sąsiedztwie rzeki terenów 
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Wyniki i dyskusja
Przepływy miesięczne Giłwy w roku hydrologicznym 2012 na stanowisku 1. zmie-

niały się od 0,122 m3⋅s-1 do 0,202 m3⋅s-1 (SQ2012 0,169 m3⋅s-1), a na stanowisku 2. mię-
dzy 0,178 a 0,271 m3⋅s-1 (SQ2012 0,215 m3⋅s-1), na stanowisku 3. zaś wahały się w za-
kresie od 0,255 do 0,324 m3⋅s-1 (SQ2012 0,292 m3⋅s-1) (rys. 2). Rosły one z biegiem rzeki 
zgodnie z przyrostem jej zlewni. Najniższe wartości notowano na stanowisku 1., czyli 
na wypływie rzeki z Jeziora Wulpińskiego, najwyższe zaś na stanowisku 3. – poniżej 
Gierzwałdu, niedaleko ujścia Giłwy do Jeziora Rentyńskiego (rys. 2). Na przestrzeni roku 
nie stwierdzono wyraźnych wahań przepływu. Według danych GUS (2015), średnia 
temperatura w Olsztynie i okolicach w latach 1971-2012 wahała się między 7,3 a 7,8°C, 
a średnia roczna suma opadów kształtowała się między 609 a 646 mm. 

W kolejnym, analizowanym roku hydrologicznym – 2014 zanotowano spadek 
wartości natężenia przepływu na wszystkich stanowiskach badawczych (rys. 3). Ilość 
wody przepływającej korytem cieku w jednostce czasu na stanowisku 1. zmienia-
ła się od 0,083 m3⋅s-1 do 0,117 m3⋅s-1 (SQ2014 0,097 m3⋅s-1), na stanowisku 2. mię-
dzy 0,102 a 0,213 m3⋅s-1 (SQ2014 0,166 m3⋅s-1). WQ2014 na stanowisku 3. wynosiło 
0,285 m3⋅s-1, NQ2014 zaś 0,145 m3⋅s-1, przy SQ2014 0,208 m3⋅s-1 (rys. 3). Tak niskie 
przepływy w rzece spowodowane były suszą hydrologiczną, która zaczęła się rozwijać 
już w 2011 roku (opady roczne wyniosły 94% opadu normalnego) i znacznie pogłębiła 
się w skrajnie suchym 2014 roku. Średnia temperatura powietrza wzrosła do 8,9°C, 
a średnia suma opadów spadła do 449 mm (dane IMGW-PIB). 

W roku hydrologicznym 2017, który był skrajnie wilgotny (roczna suma opadów 
wyniosła 991 mm; dane IMGW-PIB) zanotowano wyraźny wzrost przepływu wody 
w rzece, który na stanowisku 1. zmieniał się między 0,225 m3⋅s-1 a 0,842 m3⋅s-1 (SQ2017 
0,448 m3⋅s-1), na stanowisku 2. wahał się w zakresie od 0,255 do 0,537 m3⋅s-1 (SQ2017 
0,365 m3⋅s-1), na stanowisku. 3. zaś WQ2017 wynosiło 1,159 m3⋅s-1, NQ2017 0,355 m3⋅s-1, 
a SQ2017 – 0,638 m3⋅s-1 (rys. 4). Podobnie jak w poprzednich latach, najwyższe wartości 
odnotowano na stanowisku 3. Wezbranie wiosenne, wzmocnione wysokimi opadami 
w kwietniu (70 mm), osiągnęło kulminację w maju. W czerwcu przepływy rzeki znacznie 
zmalały, ale już od lipca ponownie rosły, formując wezbranie jesienne z kulminacją we 
wrześniu i w październiku. To jesienne wezbranie spowodowało wysokie opady deszczu; 
tylko suma opadów z września i października wyniosła 393 mm (dane IMGW-PIB). 
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wezbranie spowodowało wysokie opady deszczu; tylko suma opadów z września i 
października wyniosła 393 mm (dane IMGW-PIB).  
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Rys. 2. Zmiany natężenia przepływu w rzece Giłwie w roku hydrologicznym 2012

wezbranie spowodowało wysokie opady deszczu; tylko suma opadów z września i 
października wyniosła 393 mm (dane IMGW-PIB).  
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Rys. 3. Zmiany natężenia przepływu w rzece Giłwie w roku hydrologicznym 2014

wezbranie spowodowało wysokie opady deszczu; tylko suma opadów z września i 
października wyniosła 393 mm (dane IMGW-PIB).  
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Rys. 4. Zmiany natężenia przepływu w rzece Giłwie w roku hydrologicznym 2017

W trakcie wszystkich pomiarów najwyższe wartości przepływu wody notowa-
no na stanowisku 3., zlokalizowanym w miejscowości Gietrzwałd, co wynika praw-
dopodobnie z niskiej retencji wywołanej obecnością w sąsiedztwie rzeki terenów 
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Wyniki i dyskusja
Przepływy miesięczne Giłwy w roku hydrologicznym 2012 na stanowisku 1. zmie-

niały się od 0,122 m3⋅s-1 do 0,202 m3⋅s-1 (SQ2012 0,169 m3⋅s-1), a na stanowisku 2. mię-
dzy 0,178 a 0,271 m3⋅s-1 (SQ2012 0,215 m3⋅s-1), na stanowisku 3. zaś wahały się w za-
kresie od 0,255 do 0,324 m3⋅s-1 (SQ2012 0,292 m3⋅s-1) (rys. 2). Rosły one z biegiem rzeki 
zgodnie z przyrostem jej zlewni. Najniższe wartości notowano na stanowisku 1., czyli 
na wypływie rzeki z Jeziora Wulpińskiego, najwyższe zaś na stanowisku 3. – poniżej 
Gierzwałdu, niedaleko ujścia Giłwy do Jeziora Rentyńskiego (rys. 2). Na przestrzeni roku 
nie stwierdzono wyraźnych wahań przepływu. Według danych GUS (2015), średnia 
temperatura w Olsztynie i okolicach w latach 1971-2012 wahała się między 7,3 a 7,8°C, 
a średnia roczna suma opadów kształtowała się między 609 a 646 mm. 

W kolejnym, analizowanym roku hydrologicznym – 2014 zanotowano spadek 
wartości natężenia przepływu na wszystkich stanowiskach badawczych (rys. 3). Ilość 
wody przepływającej korytem cieku w jednostce czasu na stanowisku 1. zmienia-
ła się od 0,083 m3⋅s-1 do 0,117 m3⋅s-1 (SQ2014 0,097 m3⋅s-1), na stanowisku 2. mię-
dzy 0,102 a 0,213 m3⋅s-1 (SQ2014 0,166 m3⋅s-1). WQ2014 na stanowisku 3. wynosiło 
0,285 m3⋅s-1, NQ2014 zaś 0,145 m3⋅s-1, przy SQ2014 0,208 m3⋅s-1 (rys. 3). Tak niskie 
przepływy w rzece spowodowane były suszą hydrologiczną, która zaczęła się rozwijać 
już w 2011 roku (opady roczne wyniosły 94% opadu normalnego) i znacznie pogłębiła 
się w skrajnie suchym 2014 roku. Średnia temperatura powietrza wzrosła do 8,9°C, 
a średnia suma opadów spadła do 449 mm (dane IMGW-PIB). 

W roku hydrologicznym 2017, który był skrajnie wilgotny (roczna suma opadów 
wyniosła 991 mm; dane IMGW-PIB) zanotowano wyraźny wzrost przepływu wody 
w rzece, który na stanowisku 1. zmieniał się między 0,225 m3⋅s-1 a 0,842 m3⋅s-1 (SQ2017 
0,448 m3⋅s-1), na stanowisku 2. wahał się w zakresie od 0,255 do 0,537 m3⋅s-1 (SQ2017 
0,365 m3⋅s-1), na stanowisku. 3. zaś WQ2017 wynosiło 1,159 m3⋅s-1, NQ2017 0,355 m3⋅s-1, 
a SQ2017 – 0,638 m3⋅s-1 (rys. 4). Podobnie jak w poprzednich latach, najwyższe wartości 
odnotowano na stanowisku 3. Wezbranie wiosenne, wzmocnione wysokimi opadami 
w kwietniu (70 mm), osiągnęło kulminację w maju. W czerwcu przepływy rzeki znacznie 
zmalały, ale już od lipca ponownie rosły, formując wezbranie jesienne z kulminacją we 
wrześniu i w październiku. To jesienne wezbranie spowodowało wysokie opady deszczu; 
tylko suma opadów z września i października wyniosła 393 mm (dane IMGW-PIB). 
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Rys. 6. Zmiany wartości współczynnika Pardego w roku hydrologicznym 2014 

 

 
Rys. 7. Zmiany wartości współczynnika Pardego w roku hydrologicznym 2017 

 
Zupełnie inaczej przebiegały zmiany wartości miesięcznego współczynnika przepływu 

w 2014 roku. Jak przedstawia rys. 6, wezbrania wystąpiły w listopadzie i były wynikiem 
opadów (suma opadów 154 mm) oraz w kwietniu – po roztopach wiosennych (suma opadów 
od grudnia do kwietnia wyniosła 194 mm). Niżówki wystąpiły w okresie zimowym. 
W grudniu 2013 roku oraz na początku 2014 roku notowano bardzo wysokie wartości 
temperatury powietrza jak na tę porę roku (średnia grudnia – +2°C, średnia stycznia – -3°C, 
średnia lutego – +2,5°C, średnia marca –  +6°C) oraz niewielką pokrywę śnieżną. 

W roku hydrologicznym 2017 obliczone ze wzoru Pardego wartości miesięcznego 
współczynnika przepływu zawierały się w szerokim zakresie: od 0,7 do 1,7 (rys. 7). 

Od listopada do kwietnia utrzymywały się przepływy niżówkowe. Według danych 
IMGW (https://www.lenartpawel.pl/podsumowanie-lata-meteorologicznego-2016-roku-w-
polsce-tem), w roku kalendarzowym 2016 zanotowano bardzo obfite opady deszczu w 
połowie lipca, jednakże nie spowodowały one wyrównania poziomu wód gruntowych i nie 
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Rys. 7. Zmiany wartości współczynnika Pardego w roku hydrologicznym 2017 
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Rys. 7. Zmiany wartości współczynnika Pardego w roku hydrologicznym 2017

Zupełnie inaczej przebiegały zmiany wartości miesięcznego współczynnika prze-
pływu w 2014 roku. Jak przedstawia rys. 6, wezbrania wystąpiły w listopadzie i były 
wynikiem opadów (suma opadów 154 mm) oraz w kwietniu – po roztopach wiosen-
nych (suma opadów od grudnia do kwietnia wyniosła 194 mm). Niżówki wystąpiły 
w okresie zimowym. W grudniu 2013 roku oraz na początku 2014 roku notowano 
bardzo wysokie wartości temperatury powietrza jak na tę porę roku (średnia grud-
nia – +2°C, średnia stycznia – -3°C, średnia lutego – +2,5°C, średnia marca – +6°C) 
oraz niewielką pokrywę śnieżną.
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utwardzonych, takich jak chodniki czy drogi asfaltowe. Efektem takiej formy zagospo-
darowania terenu jest zmniejszenie infiltracji wody w głąb gleby, co wiąże się z więk-
szym spływem powierzchniowym wód do koryta rzecznego, szczególne w okresie 
opadu deszczu. Na pierwszym stanowisku pomiarowym, usytuowanym poniżej Je-
ziora Wulpińskiego, Giłwa prowadziła najmniej wody. Z jednej strony jest to odcinek 
rzeki o niewielkiej zlewni zarówno powierzchniowej, jak i podziemnej, z drugiej – je-
zioro łagodzi wezbrania jako naturalny zbiornik retencyjny, regulując w ten sposób 
przepływ rzeki (Bajkiewicz-Grabowska, 2002; Grochowska, 2015). 

Wartości miesięcznego współczynnika przepływu w roku hydrologicznym 2012 
zmieniały się w zakresie od 0,8 do 1,1. Na rys. 5 widać dwa maksima – mniej wyraźne 
jesienne i widoczne wczesnoletnie – czerwiec. Okresy wezbraniowe przedzielone są 
okresami niżówek: łagodną zimową i letnią – w sierpniu, kiedy temperatura powie-
trza jest wysoka i jest wzmożone parowanie. Rozkład miesięcznego współczynnika 
przepływu k w omawianym roku hydrologicznym pokrywa się z miesięcznymi sumami 
opadów tego roku (http://old.imgw.pl/klimat/). W kwietniu 2012 roku suma opadów 
wyniosła 73 mm, w maju – 57 mm, w czerwcu – 96 mm, w lipcu – 105 mm, a w sierp-
niu jedynie 44 mm. Suma opadów jesiennych na początku tego roku hydrologicznego 
wynosiła 41 mm. 

 
W trakcie wszystkich pomiarów najwyższe wartości przepływu wody notowano na 

stanowisku 3., zlokalizowanym w miejscowości Gietrzwałd, co wynika prawdopodobnie z 
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Rys. 7. Zmiany wartości współczynnika Pardego w roku hydrologicznym 2017

Zupełnie inaczej przebiegały zmiany wartości miesięcznego współczynnika prze-
pływu w 2014 roku. Jak przedstawia rys. 6, wezbrania wystąpiły w listopadzie i były 
wynikiem opadów (suma opadów 154 mm) oraz w kwietniu – po roztopach wiosen-
nych (suma opadów od grudnia do kwietnia wyniosła 194 mm). Niżówki wystąpiły 
w okresie zimowym. W grudniu 2013 roku oraz na początku 2014 roku notowano 
bardzo wysokie wartości temperatury powietrza jak na tę porę roku (średnia grud-
nia – +2°C, średnia stycznia – -3°C, średnia lutego – +2,5°C, średnia marca – +6°C) 
oraz niewielką pokrywę śnieżną.
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utwardzonych, takich jak chodniki czy drogi asfaltowe. Efektem takiej formy zagospo-
darowania terenu jest zmniejszenie infiltracji wody w głąb gleby, co wiąże się z więk-
szym spływem powierzchniowym wód do koryta rzecznego, szczególne w okresie 
opadu deszczu. Na pierwszym stanowisku pomiarowym, usytuowanym poniżej Je-
ziora Wulpińskiego, Giłwa prowadziła najmniej wody. Z jednej strony jest to odcinek 
rzeki o niewielkiej zlewni zarówno powierzchniowej, jak i podziemnej, z drugiej – je-
zioro łagodzi wezbrania jako naturalny zbiornik retencyjny, regulując w ten sposób 
przepływ rzeki (Bajkiewicz-Grabowska, 2002; Grochowska, 2015). 

Wartości miesięcznego współczynnika przepływu w roku hydrologicznym 2012 
zmieniały się w zakresie od 0,8 do 1,1. Na rys. 5 widać dwa maksima – mniej wyraźne 
jesienne i widoczne wczesnoletnie – czerwiec. Okresy wezbraniowe przedzielone są 
okresami niżówek: łagodną zimową i letnią – w sierpniu, kiedy temperatura powie-
trza jest wysoka i jest wzmożone parowanie. Rozkład miesięcznego współczynnika 
przepływu k w omawianym roku hydrologicznym pokrywa się z miesięcznymi sumami 
opadów tego roku (http://old.imgw.pl/klimat/). W kwietniu 2012 roku suma opadów 
wyniosła 73 mm, w maju – 57 mm, w czerwcu – 96 mm, w lipcu – 105 mm, a w sierp-
niu jedynie 44 mm. Suma opadów jesiennych na początku tego roku hydrologicznego 
wynosiła 41 mm. 
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Rys. 5. Zmiany wartości współczynnika Pardego w roku hydrologicznym 2012
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W roku hydrologicznym 2017 obliczone ze wzoru Pardego wartości miesięcznego 
współczynnika przepływu zawierały się w szerokim zakresie: od 0,7 do 1,7 (rys. 7).

Od listopada do kwietnia utrzymywały się przepływy niżówkowe. Według da-
nych IMGW (https://www.lenartpawel.pl/podsumowanie-lata-meteorologicznego-
-2016-roku-w-polsce-tem), w roku kalendarzowym 2016 zanotowano bardzo obfite 
opady deszczu w połowie lipca, jednakże nie spowodowały one wyrównania poziomu 
wód gruntowych i nie zniwelowały tendencji do ich ponownego obniżania się po 
dwuletnim okresie suszy hydrologicznej. Niekorzystną sytuację pogorszyły dodat-
kowo suchy sierpień i wrzesień. Dlatego jesienią 2016 roku i na początku 2017 roku 
wciąż utrzymywała się niekorzystna sytuacja hydrologiczna. Dopiero w 2017 roku, 
po roztopach zimowych i opadach wiosennych, wystąpiło wezbranie w maju. Dru-
gie wezbranie, jeszcze wyższe, wystąpiło w październiku. Wezbranie to poprzedziły 
wrześniowe opady, których suma w tym miesiącu osiągnęła aż 231 mm. Wysokie też 
były opady w październiku, ich suma wyniosła 162 mm. 

Biorąc pod uwagę wydzielone przez Dynowską (1971) typy reżimów rzek Polski, to 
Giłwa ma ustrój hydrologiczny złożony zazwyczaj z dwoma wezbraniami w roku. Jest to 
ustrój umiarkowany, charakteryzujący się zasilaniem gruntowo-deszczowo-śnieżnym. 
Wezbranie wiosenne występuje na ogół w kwietniu, a drugie – jesienne w listopadzie. 
Przepływy niżówkowe występują najczęściej w czerwcu i w sierpniu. Przepływ Giłwy 
rośnie wraz z jej biegiem, zgodnie z przyrostem powierzchni zasilającej rzekę w wodę. 
Wpływ na wielkość przepływu rzeki poniżej Gietrzwałdu ma też spływ powierzchniowy 
wywołany zwiększonym utwardzeniem i zabudową obszaru zlewni. 

Literatura
Agarwal A., Bebel M.S., Maskey S. 2014. Analysis of future precipitation in the Koshi River 

Basin, Nepal. Journal of Hydrology. 513: 422-434.
Arnell N.W., Gosling S.N. 2013. The impact of climate change on river flow regimes at 

the global scale. Journal of Hydrology. 486: 351-364.
Bajkiewicz-Grabowska E. 2002. Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych. Uniwer-

sytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa. 
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 2017. Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe 

PWN. Warszawa. 
Bharati L., Gurung P., Jayakody P. 2012. Hydrologic characterization of the Koshi Basin 

and the Impact of Climate Change. Hydro Nepal. Special Issue. 
Dynowska I. 1971. Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Prace Geograficzne. z. 28, Prace Inst. Kraków.



43

Wpływ warunków meteorologicznych na ustrój hydrologiczny pojeziernej rzeki Giłwy

Dynowska I. 1994. Reżim odpływu rzecznego. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospo-
darowania PAN. Warszawa.

Grochowska J. 2015. Obieg wybranych makropierwiastków i związków biogennych w sys-
temie rzeczno-jeziornym na przykładzie górnej Pasłęki. Monografie Komitetu Inżynierii 
Środowiska PAN. nr 122. Polska Akademia Nauk. Lublin.

Gurung G.B., Bhandari D. 2009. Integrated approach to climate change adaptation. J. For. 
Livelihood. 8 (1): 90-98.

Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H. 1996. Przewodnik do hydrograficznych badań 
terenowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

http://old.imgw.pl/klimat/ (dostęp: 16.07.2019).
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rocznikistatystyczne/maly-rocznik-statystyczny-

-polski-2015,1,16.html
https://www.lenartpawel.pl/podsumowanie-lata-meteorologicznego-2016-roku-w-

-polsce-tem
Trenberth K.E. 2011. Changes in precipitation with climate change. Climate Research. 

47: 123-138.
Vijaya V.R.S., Iniyan S., Goic S. 2011. A review of climate change, mitigation and adapta-

tion. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 16 (1): 878-897.

42

Jolanta Grochowska, Anna Płachta, Renata Augustyniak, Renata Tandyrak, Katarzyna Parszuto...

W roku hydrologicznym 2017 obliczone ze wzoru Pardego wartości miesięcznego 
współczynnika przepływu zawierały się w szerokim zakresie: od 0,7 do 1,7 (rys. 7).
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nych IMGW (https://www.lenartpawel.pl/podsumowanie-lata-meteorologicznego-
-2016-roku-w-polsce-tem), w roku kalendarzowym 2016 zanotowano bardzo obfite 
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rośnie wraz z jej biegiem, zgodnie z przyrostem powierzchni zasilającej rzekę w wodę. 
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Literatura
Agarwal A., Bebel M.S., Maskey S. 2014. Analysis of future precipitation in the Koshi River 

Basin, Nepal. Journal of Hydrology. 513: 422-434.
Arnell N.W., Gosling S.N. 2013. The impact of climate change on river flow regimes at 

the global scale. Journal of Hydrology. 486: 351-364.
Bajkiewicz-Grabowska E. 2002. Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych. Uniwer-

sytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa. 
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 2017. Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe 

PWN. Warszawa. 
Bharati L., Gurung P., Jayakody P. 2012. Hydrologic characterization of the Koshi Basin 

and the Impact of Climate Change. Hydro Nepal. Special Issue. 
Dynowska I. 1971. Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Prace Geograficzne. z. 28, Prace Inst. Kraków.



45

Marek Marciniak1, Maciej Ziułkiewicz2, Michał Górecki2, Adam Młynarczyk1

1   Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

2   Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź

WARUNKI WYMIANY WODY MIĘDZY 
KORYTEM RZECZNYM A STREFĄ 
HYPOREICZNĄ W ŚWIETLE BADAŃ 
GRADIENTU HYDRAULICZNEGO

Wstęp
Obszar mieszania się wód powierzchniowych i podziemnych nazywany jest strefą 

hyporeiczną (Holmes, 2000). Występuje ona w dnach jezior, rzek, strumieni i nisz 
źródliskowych (rys. 1). Strefa hyporeiczna jest przedmiotem badań ekologów, hydro-
biologów, hydrochemików, hydrologów i hydrogeologów (Hancock, 2002).
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w strefie hyporeicznej, w szczególności substancje warunkujące bytowanie organizmów 
roślinnych i zwierzęcych (Sobczak i in., 2003). Dla hydrologów i hydrogeologów 
przedmiotem badań jest wymiana wód powierzchniowych i podziemnych zachodząca 
w strefie hyporeicznej (Wondzell i in., 2010). Badania Packmana i Selehina (2003) wykazały, 
że tempo wymiany wód powierzchniowych i podziemnych jest proporcjonalne do 
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2017), który warunkuje nie tylko tempo wymiany wód, ale również wielkość zasobów 
wodnych. 
 
1. Materiał i metody 

Moszczenica spływa ku Bzurze po północnych stokach Wzniesień Łódzkich. Pokonuje 
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pokonaniu 55 km. Według typologii zaproponowanej przez Błachutę i in. (2010), 
Moszczenica należy do grupy nizinnych potoków piaszczystych, charakteryzujących się 
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Uwarunkowania morfologiczne, geologiczne i klimatyczne przyczyniają się do wyraźnego 
zróżnicowania zlewni Moszczenicy pod względem charakterystyk odpływu i jego składo-
wych (tab. 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie hydrologiczne zlewni Moszczenicy

Odcinek 
Moszczenicy

Stopień 
morfologiczny

a b c d e f

górny
smardzewski,

strykowski,
katarzynowski

4-5 3-4 60-70 6,1-7,0 3,6-4,0 >60

środkowy równiny Woli Mąkolskiej 4-5 2-3 50-60 5,1-6,0 3,1-3,5 56-60

dolny

równiny Woli 
Mąkolskiej,
Pradolina 

Warszawsko-Berlińska

3-4 <2 40-50 4,1-5,0 2,6-3,0 51-55

Objaśnienia: a – odpływ całkowity [dm3/s⋅km2], b – odpływ podziemny [dm3/s⋅km2], c – udział odpływu 
podziemnego w całkowitym [%], d – jednostkowy odpływ całkowity [dm3/s⋅km2], e – jednostkowy 

odpływ podziemny [dm3/s⋅km2], f – udział odpływu podziemnego w całkowitym [%].

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jokiel, 2004; Klatkowa, 1972.

W półroczu zimowym z regionu łódzkiego odpływa około 57% ogólnej masy 
wody odprowadzanej z tego terenu (Jokiel, 2004). Najwyższe odpływy notowane 
są na przełomie marca i kwietnia, natomiast najniższe występują we wrześniu i paź-
dzierniku (Maksymiuk, 2001). Moszczenica cechuje się reżimem niwalnym średnio 
wykształconym, który w tym rejonie odznacza się równowagą zasilania podziemnego 
i powierzchniowego w odpływie całkowitym (Jokiel, 2004).

Alimentacja Moszczenicy następuje ze środowiska naglinowego, z piasków drob-
noziarnistych terasy zalewowej i nadzalewowej doliny oraz piasków ze żwirami przy-
legającej równiny stożków napływowych. W południowej części badanego odcinka 
Moszczenicy jej dolina przylega od zachodu do równiny sandrowej, zwieńczonej od 
północy wzniesieniami morenowymi. Wody gruntowe na przylegających do doliny 
Moszczenicy terenach występują na głębokościach 1,5-2,5 m i wykazują współzmien-
ność ze stanami wody Moszczenicy, rejestrowanym na posterunku wodowskazowym 
IMGW w Giecznie.

Od schyłku zlodowacenia Warty dno doliny Moszczenicy ulegało intensywnym 
przeobrażeniom, o czym świadczą licznie zachowane formy kopalne. Jak zauważa Ka-
miński (1993), na wydajność procesów morfogenetycznych kształtujących dno doliny 
Moszczenicy w vistulianie i holocenie wpłynęła urozmaicona powierzchnia stropu 
warciańskich osadów zwałowych, będąca efektem aktywnej tektoniki solnej oraz 
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Ekolodzy i biologowie uważają tę strefę za ekoton (Jekatierynczuk-Rudczyk, 2007), 
czyli obszar przejściowy między dwoma ekosystemami, charakteryzujący się dużą bio-
różnorodnością (Boulton i in., 1998). Hydrochemicy badają zmiany chemizmu wód 
w strefie hyporeicznej, w szczególności substancje warunkujące bytowanie organi-
zmów roślinnych i zwierzęcych (Sobczak i in., 2003). Dla hydrologów i hydrogeologów 
przedmiotem badań jest wymiana wód powierzchniowych i podziemnych zachodząca 
w strefie hyporeicznej (Wondzell i in., 2010). Badania Packmana i Selehina (2003) 
wykazały, że tempo wymiany wód powierzchniowych i podziemnych jest proporcjo-
nalne do przepuszczalności osadów dennych rzeki i kwadratu prędkości wody pły-
nącej, a odwrotnie proporcjonalne do głębokości strefy hyporeicznej i porowatości 
osadów. Ważnym parametrem strefy hyporeicznej jest współczynnik filtracji osadów 
dennych (Marciniak i in., 2017), który warunkuje nie tylko tempo wymiany wód, ale 
również wielkość zasobów wodnych.

Materiał i metody
Moszczenica spływa ku Bzurze po północnych stokach Wzniesień Łódzkich. 

Pokonuje przy tym szereg stopni morfologicznych, którymi, najbardziej ku północy 
wysunięty fragment polskiego pasa wyżynnego (tzw. garb łódzki), opada ku Pradoli-
nie Warszawsko-Berlińskiej. Moszczenica uchodzi do swojego recypienta w obrębie 
Równiny Łowicko-Błońskiej, po pokonaniu 55 km. Według typologii zaproponowanej 
przez Błachutę i in. (2010), Moszczenica należy do grupy nizinnych potoków piasz-
czystych, charakteryzujących się spadkami koryta w przedziale 1-5‰. Koryta takie 
przybierają postać długich odcinków o spokojnym nurcie, w obrębie których wystę-
pują krótkie bystrzyny z nurtem turbulentnym.

Powierzchnia zlewni Moszczenicy wynosi 519 km2 (Czarnecka, 2005) i jest bardzo 
urozmaicona morfologicznie. Na tym obszarze znajduje się najwyższa kulminacja 
Wzniesień Łódzkich, wzgórze Dąbrowa o wysokości 284 m n.p.m., podczas gdy ujście 
Moszczenicy do Bzury położone jest na rzędnej 95 m n.p.m. Zlewnia Moszczenicy 
reprezentuje typ wyżynny, który odznacza się spadkami rzeki w granicach 2-5‰ oraz 
nachyleniem zlewni 5-20‰ (Szczepański, 1995-1996).

Północna krawędź Wzniesień Łódzkich to strefa silnych oddziaływań lądolodu war-
ciańskiego, który pozostawił po sobie, poza akumulacyjnymi stopniami morfologicznymi, 
również głęboko zakorzenione i rozległe strefy deformacji glacitektonicznych (Klatkowa, 
1972). Zlewnia Moszczenicy jest silnie uźródłowiona – znajdują się tutaj trzy najbardziej 
wydajne źródła regionu łódzkiego (Moniewski i Siwek, 2017). Duże deniwelacje terenu, 
wraz z ich północną i północno-zachodnią ekspozycją, prowadzą do wykształcenia silne-
go gradientu opadowego, który wynosi około 70 mm P/100 m H (Dubaniewicz, 1974). 
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Moszczenica spływa ku Bzurze po północnych stokach Wzniesień Łódzkich. 

Pokonuje przy tym szereg stopni morfologicznych, którymi, najbardziej ku północy 
wysunięty fragment polskiego pasa wyżynnego (tzw. garb łódzki), opada ku Pradoli-
nie Warszawsko-Berlińskiej. Moszczenica uchodzi do swojego recypienta w obrębie 
Równiny Łowicko-Błońskiej, po pokonaniu 55 km. Według typologii zaproponowanej 
przez Błachutę i in. (2010), Moszczenica należy do grupy nizinnych potoków piasz-
czystych, charakteryzujących się spadkami koryta w przedziale 1-5‰. Koryta takie 
przybierają postać długich odcinków o spokojnym nurcie, w obrębie których wystę-
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Powierzchnia zlewni Moszczenicy wynosi 519 km2 (Czarnecka, 2005) i jest bardzo 
urozmaicona morfologicznie. Na tym obszarze znajduje się najwyższa kulminacja 
Wzniesień Łódzkich, wzgórze Dąbrowa o wysokości 284 m n.p.m., podczas gdy ujście 
Moszczenicy do Bzury położone jest na rzędnej 95 m n.p.m. Zlewnia Moszczenicy 
reprezentuje typ wyżynny, który odznacza się spadkami rzeki w granicach 2-5‰ oraz 
nachyleniem zlewni 5-20‰ (Szczepański, 1995-1996).

Północna krawędź Wzniesień Łódzkich to strefa silnych oddziaływań lądolodu war-
ciańskiego, który pozostawił po sobie, poza akumulacyjnymi stopniami morfologicznymi, 
również głęboko zakorzenione i rozległe strefy deformacji glacitektonicznych (Klatkowa, 
1972). Zlewnia Moszczenicy jest silnie uźródłowiona – znajdują się tutaj trzy najbardziej 
wydajne źródła regionu łódzkiego (Moniewski i Siwek, 2017). Duże deniwelacje terenu, 
wraz z ich północną i północno-zachodnią ekspozycją, prowadzą do wykształcenia silne-
go gradientu opadowego, który wynosi około 70 mm P/100 m H (Dubaniewicz, 1974). 
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Gradientometr
Gradientometr (rys. 3 oraz fot. 1) umożliwia bezpośredni pomiar różnicy ciśnień 

między wodą powierzchniową a wodą podziemną na głębokości 20 cm poniżej dna. 
Na taką głębokość należy wbić w dno filtr gradientometru.
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  Rys. 3. Schemat konstrukcyjny gradientometru                     Fot. 1. Gradientometr 
Objaśnienia: 1 – filtr, 2 – rurka, 3 – korpus z dociskiem, 4 – wspornik, 5 – wąż z dwoma szybkozłączami, 6 – 
rurka pomiarowa poziomu wód podziemnych, 7 – rurka pomiarowa poziomu wód powierzchniowych, 8 – zawór, 
9 – wąż z jednym szybkozłączem. 
 

Do dolnej części korpusu (3) gradientometru przyspawana jest rurka (2) zakończona 
krótkim filtrem (1). Do górnej części korpusu (3) przykręcony jest wspornik (4). Rurka (2) 
z filtrem (1) wciskana jest w dno rzeki lub zbiornika wodnego na głębokość 20 cm. Poprzez 
filtr (1) woda z warstwy wodonośnej swobodnie napływa do wnętrza rurki (2), do której 
podłączony jest wąż z dwoma szybkozłączami (5). Druga końcówka węża (5) podłączona jest 
do układu pomiarowego w kształcie odwróconej U-rurki. Układ pomiarowy stanowią: rurka 
do pomiaru poziomu wód podziemnych (6), rurka do pomiaru poziomu wód 
powierzchniowych (7) oraz zawór (8). Do rurki (7) podłączony jest wąż z jednym 
szybkozłączem (9), którego drugi koniec zostaje umieszczony w rzece lub zbiorniku wodnym. 

Pomiar gradientu hydraulicznego odbywa się poprzez zassanie wody podziemnej 
i powierzchniowej do układu pomiarowego. Aby wykonać pomiar, należy wywołać 
podciśnienie, zasysając powietrze przez zawór (8). Spowoduje to podniesienie poziomu wody 
w obu rurkach pomiarowych (6) oraz (7). Gdy w obu rurkach poziom wody podniesie się do 
wysokości środka skali, zawór (8) należy zamknąć. Wytworzone w układzie pomiarowym 
podciśnienie utrzymuje poziom wody podziemnej i powierzchniowej w rurkach pomiarowych 
(6) i (7). 
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Do dolnej części korpusu (3) gradientometru przyspawana jest rurka (2) zakoń-
czona krótkim filtrem (1). Do górnej części korpusu (3) przykręcony jest wspornik 
(4). Rurka (2) z filtrem (1) wciskana jest w dno rzeki lub zbiornika wodnego na głę-
bokość 20 cm. Poprzez filtr (1) woda z warstwy wodonośnej swobodnie napływa do 
wnętrza rurki (2), do której podłączony jest wąż z dwoma szybkozłączami (5). Druga 
końcówka węża (5) podłączona jest do układu pomiarowego w kształcie odwróconej 
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zjawisk krasowych zachodzących w czapie iłowo-gipsowej, zwłaszcza w jej centralnej 
części. W okresie od ustąpienia lądolodu Warty po interglacjał eemski spadek odwad-
nianego przez Moszczenicę terenu musiał osiągać w kierunku północnym znacznie 
większe wartości niż obecnie, o czym świadczy głębokie wcięcie doliny oraz zupełnie 
odmienny charakter potężnych, kopalnych form erozyjnych w porównaniu z obecną, 
ledwie zaznaczoną i pozbawioną terasy doliną (rys. 2). Jest bardzo prawdopodobne, 
że formy te nawiązują do obniżeń krasowych w czapie wysadu, powielanych w ko-
lejnych okresach geologicznych (Kamiński, 1993).
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Rys. 2. Wcięcia erozyjne w osadach zwałowych w rejonie Warszyc (Kamiński, 1993) 
Objaśnienia: 1 – warciańska glina zwałowa i starsze podłoże; 6 – eemskie piaski średnio- i drobnoziarniste 
z domieszką detrytusu roślinnego; Vistulian: 11 – muły mineralne spod osadów organicznych interstadiału 
dekamp, 12 – muły organiczne – interstadiał dekamp, 13 – muły mineralne znad osadów organicznych 
interstadiału dekamp, 15 – piaski różnoziarniste i żwiry – górny plenvistulian, 17 – piaski różnoziarniste i żwiry 
– późny vistulian, 19 – piaski pylaste – późny vistulian, 20 – piaski średnioziarniste i drobnoziarniste – późny 
vistulian; Holocen: 30 – osady korytowe – nierozdzielone, 34 – osady powodziowe – nierozdzielone. 
 

Obecny przebieg koryta Moszczenicy w jej środkowym biegu odznacza się wyraźnym 
zmniejszeniem krętości i skróceniem długości rzeki. W znacznym stopniu jest to efekt 
działalności gospodarczej człowieka, datowanej już od XIV wieku. Budowa kuźni i młynów 
przyczyniała się do rozdzielania przepływu na kilka koryt, nadbudowywania dna powyżej 
sztucznych piętrzeń i późniejszego jego rozcinania, gdy przeszkody te likwidowano. 
W wyniku tego profil podłużny środkowego odcinka Moszczenicy stał się niewyrównany, 
a proste odcinki koryta są porozdzielane fragmentami silnie meandrującymi, przegłębionymi, 
ze stromymi, erozyjnymi brzegami. W dnie doliny natomiast licznie zachowały się „martwe” 
koryta, w części wykorzystywane obecnie do budowy zbiorników hodowlanych. 
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i młynów przyczyniała się do rozdzielania przepływu na kilka koryt, nadbudowywa-
nia dna powyżej sztucznych piętrzeń i późniejszego jego rozcinania, gdy przeszkody 
te likwidowano. W wyniku tego profil podłużny środkowego odcinka Moszczenicy 
stał się niewyrównany, a proste odcinki koryta są porozdzielane fragmentami silnie 
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natomiast licznie zachowały się „martwe” koryta, w części wykorzystywane obecnie 
do budowy zbiorników hodowlanych.
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zjawisk krasowych zachodzących w czapie iłowo-gipsowej, zwłaszcza w jej centralnej 
części. W okresie od ustąpienia lądolodu Warty po interglacjał eemski spadek odwad-
nianego przez Moszczenicę terenu musiał osiągać w kierunku północnym znacznie 
większe wartości niż obecnie, o czym świadczy głębokie wcięcie doliny oraz zupełnie 
odmienny charakter potężnych, kopalnych form erozyjnych w porównaniu z obecną, 
ledwie zaznaczoną i pozbawioną terasy doliną (rys. 2). Jest bardzo prawdopodobne, 
że formy te nawiązują do obniżeń krasowych w czapie wysadu, powielanych w ko-
lejnych okresach geologicznych (Kamiński, 1993).
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że na tym odcinku Moszczenica płynie korytem prostym (rys. 4), bez meandrów, 
a jedynie z łagodnymi zakrętami. Drugim fragmentem Moszczenicy, w którym wyko-
nano pomiary gradientu hydraulicznego, był silnie rozwinięty meander (rys. 5). Tutaj 
obszar badań ograniczony był do kilkudziesięciu metrów biegu rzeki. W każdym z tych 
odcinków Moszczenicy wykonano pomiary gradientu hydraulicznego w kilkunastu 
przekrojach prostopadłych do nurtu rzeki. 

Pomiary na prostych odcinkach koryta były wykonywane przy stanie wody na wo-
dowskazie IMGW w Giecznie, wynoszącym H = 131 cm, na meandrze przy stanie wody 
H = 132-133 cm. Wartości te mieszczą się w strefie stanów niskich według danych 
zamieszczonych w karcie posterunku wodowskazowego (Szczepański, 1995-1996).

W każdym z badanych przekrojów gradientometr wbijano w dno Moszczenicy 
w odległości co jeden metr, licząc od lewego brzegu. W rezultacie w każdym z bada-
nych przekrojów wykonano 5-6 pomiarów gradientu hydraulicznego. Pozwoliło to 
rozpoznać zmienność gradientu hydraulicznego w kolejnych przekrojach poprzecz-
nych rzeki Moszczenicy.

Każdorazowo gradientometr wbijano na głębokość 20 cm w dno rzeki, dbając 
o to, aby korpus gradientometru był dobrze dociśnięty do dna. Następnie wywo-
ływano podciśnienie poprzez zassanie powietrza, co powodowało przesunięcie się 
wody powierzchniowej i podziemnej do rurek pomiarowych gradientometru. Przez 
10-15 minut stabilizowano położenie zwierciadeł wody w rurkach pomiarowych, 
po czym dokonywano odczytu wyników pomiaru. Wyniki zapisywano w specjalnym 
formularzu, z którego dane przeniesiono do arkusza kalkulacyjnego, gdzie przepro-
wadzono obliczenia gradientów zgodnie ze wzorami (1) oraz (2).

Wyniki pomiarów
Zarejestrowane podczas badań terenowych wyniki obserwacji gradientu hydrau-

licznego przedstawiono w formie wykresów. Na osi z lewej strony wykresów pokaza-
no skalę głębokości, a z prawej strony skalę gradientów. Gradienty dodatnie oznacza-
ją drenaże wód podziemnych przez Moszczenicę, a gradienty ujemne infiltrację wód 
powierzchniowych do wód podziemnych. Zarys dna zaznaczono linią ciągłą, a kolejne 
wartości gradientu hydraulicznego pokazano za pomocą wykresów kolumnowych.

Na rys. 6 pokazano zmienność gradientu na prostych odcinkach Moszczenicy, zaś 
na rys. 7 zmienność gradientu w meandrze tej rzeki.
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U-rurki. Układ pomiarowy stanowią: rurka do pomiaru poziomu wód podziemnych 
(6), rurka do pomiaru poziomu wód powierzchniowych (7) oraz zawór (8). Do rurki 
(7) podłączony jest wąż z jednym szybkozłączem (9), którego drugi koniec zostaje 
umieszczony w rzece lub zbiorniku wodnym.

Pomiar gradientu hydraulicznego odbywa się poprzez zassanie wody podziemnej 
i powierzchniowej do układu pomiarowego. Aby wykonać pomiar, należy wywołać 
podciśnienie, zasysając powietrze przez zawór (8). Spowoduje to podniesienie po-
ziomu wody w obu rurkach pomiarowych (6) oraz (7). Gdy w obu rurkach poziom 
wody podniesie się do wysokości środka skali, zawór (8) należy zamknąć. Wytwo-
rzone w układzie pomiarowym podciśnienie utrzymuje poziom wody podziemnej 
i powierzchniowej w rurkach pomiarowych (6) i (7).

Podczas infiltracji poziom wody w rurce (7) znajduje się wyżej niż w rurce (6). 
Gradient hydrauliczny ii oblicza się, dzieląc różnicę ciśnień Δhi przez głębokość Δli 
wbicia gradientometru w osady denne.
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Natomiast podczas drenażu poziom wody w rurce (7) znajduje się niżej niż w rur-
ce (6). Gradient hydrauliczny id oblicza się, dzieląc różnicę ciśnień Δhd przez głębokość 
Δld wbicia gradientometru w osady denne.
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Głębokość wbicia gradientu w osady denne była zawsze taka sama Dli = Dld = 20 cm. 
Natomiast znak gradientu hydraulicznego jest umowny. W hydrologii przyjmuje się, że 
drenaż wód podziemnych zasila wody powierzchniowe i dlatego gradient hydrauliczny 
ma znak dodatni. W hydrogeologii funkcjonuje konwencja odwrotna. Drenaż wód pod-
ziemnych zmniejsza zasoby wód podziemnych i dlatego ma znak ujemny. W niniejszym 
artykule przyjęto stosować znak gradientu zgodnie z konwencją hydrologiczną.

Metodyka badań
Do terenowych badań zmienności gradientu hydraulicznego wytypowano dwa 

odcinki rzeki Moszczenicy. Pierwszy odcinek miał długość około 2 km. Można uznać, 
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Rys. 6. Zmienność gradientu hydraulicznego 
w kolejnych przekrojach wzdłuż prostego 
odcinka Moszczenicy 
A – odcinek z dominacją infiltracji 
B – odcinek z dominacją drenażu  
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Rys. 6. Zmienność gradientu 
hydraulicznego w kolejnych przekrojach 
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A – odcinek z dominacją infi ltracji
B – odcinek z dominacją drenażu 
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wód podziemnych. Zarys dna zaznaczono linią ciągłą, a kolejne wartości gradientu 
hydraulicznego pokazano za pomocą wykresów kolumnowych. 

Na rys. 6 pokazano zmienność gradientu na prostych odcinkach Moszczenicy, zaś na 
rys. 7 zmienność gradientu w meandrze tej rzeki. 
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Dyskusja
Analizując wyniki zarejestrowane na prostych odcinkach Moszczenicy, uznano, że 

badany fragment rzeki można podzielić na dwie zasadnicze części. W części południo-
wej (przekroje P1 – P5) dominowała infi ltracja wód rzecznych do wód podziemnych, 
natomiast w części północnej (przekroje P6 – P13) zaznacza się wyraźnie drenaż wód 
podziemnych przez Moszczenicę. Ocenę parametrów statystycznych zarejestrowa-
nych serii pomiarów gradientu hydraulicznego zestawiono w tabeli 2. Proste odcinki 
Moszczenicy analizowano zarówno z uwzględnieniem podziału na część infi ltrującą 
i drenującą, jak i łącznie.

Tabela 2. Analiza wyników badań gradientu hydraulicznego na odcinkach prostych 
i odcinku meandrowym Moszczenicy

Parametr
Odcinki proste Meander 

M1 – M12P1 – P5 P6 – P13 P1 – P13
drenaż infi ltracja drenaż infi ltracja drenaż infi ltracja drenaż infi ltracja

Max. 0,005 -0,005 0,055 -0,015 0,055 -0,005 0,155 -0,005
Min. 0,000 -0,085 0,000 -0,065 0,000 -0,085 0,000 -0,045

Średnia 0,003 -0,037 0,024 -0,031 0,020 -0,034 0,024 -0,014
Mediana 0,005 -0,023 0,025 -0,020 0,020 -0,023 0,018 -0,010
Ile liczb 4 11 17 7 21 18 56 26
Ile liczb 

[%]
26,67 73,33 70,83 29,17 53,85 46,15 68,29 31,71

Przeprowadzone terenowe badania gradientu hydraulicznego wykazały, że 
w strefi e hyporeicznej Moszczenicy zachodzi intensywna wymiana wód powierzch-
niowych i podziemnych.
• Zarejestrowane w terenie zakresy zmienności gradientu hydraulicznego wynosiły: 

na odcinkach prostych od 0 do 0,055 dla drenażu oraz od 0 do -0,085 dla infi ltracji, 
natomiast w meandrze od 0 do 0,155 dla drenażu oraz od 0 do -0,045 dla infi ltracji.

• W południowej części fragmentu Moszczenicy, obejmującego proste odcinki ko-
ryta, na 15 oznaczeń gradientu hydraulicznego ponad 25% wykazywało drenaż, 
a prawie 75% infi ltrację.

• W części północnej było odwrotnie, na 24 oznaczenia gradientu ponad 70% wy-
kazywał drenaż, a 30% infi ltrację.

• Na prostych odcinkach Moszczenicy wykonano 39 oznaczeń gradientu hydrau-
licznego, z których 54% wskazało na drenaż, a 46% na infi ltrację.
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Rys. 7. Zmienność gradientu hydraulicznego w kolejnych przekrojach meandra Moszczenicy 
 
3. Dyskusja 

Analizując wyniki zarejestrowane na prostych odcinkach Moszczenicy, uznano, że 
badany fragment rzeki można podzielić na dwie zasadnicze części. W części południowej 
(przekroje P1 – P5) dominowała infiltracja wód rzecznych do wód podziemnych, natomiast w 
części północnej (przekroje P6 – P13) zaznacza się wyraźnie drenaż wód podziemnych przez 
Moszczenicę. Ocenę parametrów statystycznych zarejestrowanych serii pomiarów gradientu 
hydraulicznego zestawiono w tabeli 2. Proste odcinki Moszczenicy analizowano zarówno 
z uwzględnieniem podziału na część infiltrującą i drenującą, jak i łącznie. 
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Moszczenicy analizowano zarówno z uwzględnieniem podziału na część infi ltrującą 
i drenującą, jak i łącznie.

Tabela 2. Analiza wyników badań gradientu hydraulicznego na odcinkach prostych 
i odcinku meandrowym Moszczenicy

Parametr
Odcinki proste Meander 

M1 – M12P1 – P5 P6 – P13 P1 – P13
drenaż infi ltracja drenaż infi ltracja drenaż infi ltracja drenaż infi ltracja
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Min. 0,000 -0,085 0,000 -0,065 0,000 -0,085 0,000 -0,045

Średnia 0,003 -0,037 0,024 -0,031 0,020 -0,034 0,024 -0,014
Mediana 0,005 -0,023 0,025 -0,020 0,020 -0,023 0,018 -0,010
Ile liczb 4 11 17 7 21 18 56 26
Ile liczb 

[%]
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• W badanym meandrze Moszczenicy dominował drenaż wód podziemnych przez 
rzekę, na co wskazywało ponad 68% oznaczeń. Natomiast infiltracja zaznaczyła 
się w prawie 32% pomiarów.

• Można zatem stwierdzić, że niezależnie od tego czy na danym odcinku dominuje 
drenaż czy infiltracja, to w strefie hyporeicznej zachodzi dwukierunkowa wymia-
na wód powierzchniowych i podziemnych.

• Zakres zmienności wartości rejestrowanych gradientów hydraulicznych był za-
leżny od dominacji drenażu lub infiltracji. Wyższe bezwzględne wartości średnie 
i mediany występowały zazwyczaj dla procesu dominującego.

Podziękowanie
Badania zostały częściowo sfinansowane przez projekt NCN 2015/17/8/ST10/01833 

zatytułowany: Uwarunkowania dobowych fluktuacji poziomu wody w strefach źródli-
skowych i rzekach z uwzględnieniem oddziaływania strefy hyporeicznej.
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WARUNKI FLUIDYZACJI STREFY 
HYPOREICZNEJ NA PODSTAWIE BADAŃ 
LABORATORYJNYCH I MODELOWYCH

Przegląd literatury i cel badań
Strefa hyporeiczna obejmuje obszar wymiany wód powierzchniowych i podziem-

nych (rys. 1). W wodach płynących występuje w dnach nisz źródliskowych, strumieni 
i rzek (Brunke i Gonser, 1997; Harvey i Wagner, 2000; Duff i Triska, 2000), natomiast 
w wodach stojących w dnach jezior i zbiorników retencyjnych (Winter, 1999). Na funk-
cjonowanie strefy hyporeicznej mają przede wszystkim wpływ procesy klimatyczne 
(Dobek, 2007; Czikowsky i Fitzjarrald, 2004), hydrologiczne (Gribovszki i in., 2006) 
i hydrogeologiczne (Brunke i in., 1998; Krogulec i Andrzejewska, 2005; Andrzejew-
ska 2007). Skutkiem jest zróżnicowanie ekologiczne (Gibert, 1992; Standford, 1998), 
botaniczne (Szoszkiewicz i in., 2014) a także zoologiczne (Jekaterynczuk-Rudczyk, 2007) 
i chemiczne (Mazurek i in., 2014) wód strefy hyporeicznej. Funkcjonowanie strefy hy-
poreicznej jest uzależnione w dużym stopniu od rzeźby terenu i głębokości zalegania 
wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego (Brunke i in., 1998).
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Badania laboratoryjne
Dla rozpoznania warunków wystąpienia fluidyzacji przeprowadzono badania labora-

toryjne na kolumnach filtracyjnych, zbliżonych rozmiarami do kolumny Darcy'ego (1856). 
Budowę i działanie kolumny filtracyjnej pokazano na rys. 2. Zasadniczym elementem 
stanowiska laboratoryjnego jest kolumna filtracyjna o średnicy Dc = 340 mm i wysokości 
Lc = 1000 mm. W dolnej części kolumny umieszczone jest sito z siatką filtracyjną, na któ-
rym zasypane zostało złoże piaszczyste o miąższości Dl. Poziom wody w komorze poniżej 
złoża odpowiada potencjałowi hydraulicznemu wód podziemnych, zaś poziom w komo-
rze powyżej złoża symuluje położenie zwierciadła wód powierzchniowych. Obie komory 
poniżej i powyżej złoża piaszczystego są połączone z dwoma przelewami nadmiarowymi, 
widocznymi po prawej stronie kolumny. Przelewy nadmiarowe można przesuwać w górę 
i w dół, przez co można zadawać wysokość poziomu wody poniżej i powyżej złoża. Układ 
zasilania wodą widoczny jest po lewej stronie kolumny. Kolumna filtracyjna zasilana jest 
wodą spływającą grawitacyjnie ze zbiornika górnego. Woda z przelewów nadmiarowych 
spływa do zbiornika dolnego, w którym umieszczony jest czujnik poziomu wody załącza-
jący pompkę przepompowującą wodę do zbiornika górnego. Ustawiając przelewy nad-
miarowe, jak na rys. 2, uzyskuje się kierunek filtracji wody z dołu do góry, co odpowiada 
drenażowi wód podziemnych przez wody powierzchniowe.

           
                  Rys. 2. Kolumna filtracyjna                                Fot. 1. Stanowisko laboratoryjne 
Objaśnienia: Dc – średnica kolumny; Hw – wysokość słupa wody nad złożem; h – różnica 
poziomu wody poniżej i powyżej złoża; Lc – wysokość kolumny; Q – natężenie filtracji 
wyznaczane jako objętość wody V , która filtruje przez kolumnę w czasie t.  
 

W celu sprawniejszego przeprowadzenia badań laboratoryjnych stanowisko 
laboratoryjne wyposażono w cztery kolumny filtracyjne, co umożliwiło równoczesne badanie 
czterech rodzajów piasku (fot. 1). Układ zasilania wodą kolumn był wspólny. 
Szeroki program badań laboratoryjnych zakładał rozpoznanie zmienności współczynnika 
filtracji w warunkach infiltracji i drenażu, przy rosnących i malejących gradientach 
hydraulicznych, co szerzej opisano w pracy Marciniaka i innych (2017). Celem 
eksperymentów kolumnowych było także wyznaczenie krytycznych wartości gradientu 
hydraulicznego if, przy których rozpoczynał się proces fluidyzacji złoża. Badania 
przeprowadzono dla czterech złóż piaszczystych, dla których najpierw wykonano analizy 
granulometryczne, wyznaczono średnice d20 oraz obliczono współczynniki filtracji kUSBSC ze 
wzoru amerykańskiego: 

2,3
200,0036USBSCk d          (1) 

gdzie: kUSBSC – współczynnik filtracji [m/s], 
d20 – średnica, poniżej której masa frakcji w badanym gruncie stanowi 20 % [mm]. 

Wszystkie cztery średnice d20 spełniały warunek stosowalności wzoru 0,01 mm ≤ d20 ≤ 2,0 m. 
 
Współczynnik filtracji k wyznaczono także na podstawie prawa Darcy (1856) podczas filtracji 
wody w kolumnie: 
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Znaczenie symboli objaśniono na rys. 2. 
Wyniki analiz granulometrycznych, warunków filtracji i fluidyzacji poszczególnych złóż 
zamieszczono w tabeli 1. Warto zauważyć, że zakres zmienność współczynnika filtracji złóż 
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Przegląd literatury i cel badań 

Strefa hyporeiczna obejmuje obszar wymiany wód powierzchniowych i podziemnych 
(rys. 1). W wodach płynących występuje w dnach nisz źródliskowych, strumieni i rzek 
(Brunke i Gonser, 1997; Harvey i Wagner, 2000; Duff i Triska, 2000), natomiast w wodach 
stojących w dnach jezior i zbiorników retencyjnych (Winter, 1999). Na funkcjonowanie strefy 
hyporeicznej mają przede wszystkim wpływ procesy klimatyczne (Dobek, 2007; Czikowsky i 
Fitzjarrald, 2004), hydrologiczne (Gribovszki i in., 2006) i hydrogeologiczne (Brunke i in., 
1998; Krogulec i Andrzejewska, 2005; Andrzejewska 2007). Skutkiem jest zróżnicowanie 
ekologiczne (Gibert, 1992; Standford, 1998), botaniczne (Szoszkiewicz i in., 2014) a także 
zoologiczne (Jekaterynczuk-Rudczyk, 2007) i chemiczne (Mazurek i in., 2014) wód strefy 
hyporeicznej. Funkcjonowanie strefy hyporeicznej jest uzależnione w dużym stopniu od 
rzeźby terenu i głębokości zalegania wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego 
(Brunke i in., 1998). 
 

 
Rys. 1. Strefa hyporeiczna 

 
Filtracja wody w strefie hyporeicznej odbywa się głównie w kierunku pionowym. 

W przypadku infiltracji wód powierzchniowych do wód podziemnych wektor prędkości ma 
zwrot zgodny z siłą grawitacji. Wówczas warunki filtracji są zgodne z doświadczeniem Darcy 
(1856). Natomiast podczas drenażu wód podziemnych przez wody powierzchniowe wektor 
prędkości ma zwrot przeciwny do siły grawitacji. W tym przypadku strumień filtrującej wody 
może unosić ziarna skalne znajdujące się na górnej granicy strefy hyporeicznej. Po 
przekroczeniu parametrów krytycznych zjawisko to może prowadzić do fluidyzacji, czyli 
upłynnienia strefy hyporeicznej (Cardenas i Zlotnik, 2003; Marciniak i in., 2017). Wielkość 
fluidyzacji jest zależna m.in. od wzrostu gradientu hydraulicznego oraz średnicy ziaren 
skalnych budujących dno cieków lub zbiorników. Fluidyzacja jest zjawiskiem znanym 
zarówno hydrologom, hydrobiologom, jak i hydrochemikom (Vallet i in., 1990; 
Jekatierynczuk-Rudczyk, 2007). Szczególną uwagę poświęcają badaniu fluidyzacji biolodzy 
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Celem badań było rozpoznanie warunków wystąpienia fluidyzacji złoża piasz-
czystego na podstawie testów laboratoryjnych w kolumnach filtracyjnych oraz okre-
ślenie uwarunkowań hydrologicznych i hydrogeologicznych wystąpienia fluidyzacji 
w dnie rzeki lub strumienia.
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Badania laboratoryjne
Dla rozpoznania warunków wystąpienia fluidyzacji przeprowadzono badania labora-

toryjne na kolumnach filtracyjnych, zbliżonych rozmiarami do kolumny Darcy'ego (1856). 
Budowę i działanie kolumny filtracyjnej pokazano na rys. 2. Zasadniczym elementem 
stanowiska laboratoryjnego jest kolumna filtracyjna o średnicy Dc = 340 mm i wysokości 
Lc = 1000 mm. W dolnej części kolumny umieszczone jest sito z siatką filtracyjną, na któ-
rym zasypane zostało złoże piaszczyste o miąższości Dl. Poziom wody w komorze poniżej 
złoża odpowiada potencjałowi hydraulicznemu wód podziemnych, zaś poziom w komo-
rze powyżej złoża symuluje położenie zwierciadła wód powierzchniowych. Obie komory 
poniżej i powyżej złoża piaszczystego są połączone z dwoma przelewami nadmiarowymi, 
widocznymi po prawej stronie kolumny. Przelewy nadmiarowe można przesuwać w górę 
i w dół, przez co można zadawać wysokość poziomu wody poniżej i powyżej złoża. Układ 
zasilania wodą widoczny jest po lewej stronie kolumny. Kolumna filtracyjna zasilana jest 
wodą spływającą grawitacyjnie ze zbiornika górnego. Woda z przelewów nadmiarowych 
spływa do zbiornika dolnego, w którym umieszczony jest czujnik poziomu wody załącza-
jący pompkę przepompowującą wodę do zbiornika górnego. Ustawiając przelewy nad-
miarowe, jak na rys. 2, uzyskuje się kierunek filtracji wody z dołu do góry, co odpowiada 
drenażowi wód podziemnych przez wody powierzchniowe.

           
                  Rys. 2. Kolumna filtracyjna                                Fot. 1. Stanowisko laboratoryjne 
Objaśnienia: Dc – średnica kolumny; Hw – wysokość słupa wody nad złożem; h – różnica 
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wyznaczane jako objętość wody V , która filtruje przez kolumnę w czasie t.  
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Przegląd literatury i cel badań 

Strefa hyporeiczna obejmuje obszar wymiany wód powierzchniowych i podziemnych 
(rys. 1). W wodach płynących występuje w dnach nisz źródliskowych, strumieni i rzek 
(Brunke i Gonser, 1997; Harvey i Wagner, 2000; Duff i Triska, 2000), natomiast w wodach 
stojących w dnach jezior i zbiorników retencyjnych (Winter, 1999). Na funkcjonowanie strefy 
hyporeicznej mają przede wszystkim wpływ procesy klimatyczne (Dobek, 2007; Czikowsky i 
Fitzjarrald, 2004), hydrologiczne (Gribovszki i in., 2006) i hydrogeologiczne (Brunke i in., 
1998; Krogulec i Andrzejewska, 2005; Andrzejewska 2007). Skutkiem jest zróżnicowanie 
ekologiczne (Gibert, 1992; Standford, 1998), botaniczne (Szoszkiewicz i in., 2014) a także 
zoologiczne (Jekaterynczuk-Rudczyk, 2007) i chemiczne (Mazurek i in., 2014) wód strefy 
hyporeicznej. Funkcjonowanie strefy hyporeicznej jest uzależnione w dużym stopniu od 
rzeźby terenu i głębokości zalegania wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego 
(Brunke i in., 1998). 
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Opis matematyczny fluidyzacji ośrodka porowatego jest wykorzystywany w geo-
technice do analizy stateczności odwadnianych obiektów (Wiłun, 2003; Vardoulakis, 
2004; Cashman i Preene, 2013). Ponadto zjawisko fluidyzacji jest szeroko dyskutowa-
ne w odniesieniu do materiałów sypkich zawieszonych w strumieniu gazu lub cieczy 
w różnych aspektach inżynierii chemicznej lub inżynierii środowiska (Cocco i in., 2014).

Celem badań było rozpoznanie warunków wystąpienia fluidyzacji złoża piasz-
czystego na podstawie testów laboratoryjnych w kolumnach filtracyjnych oraz okre-
ślenie uwarunkowań hydrologicznych i hydrogeologicznych wystąpienia fluidyzacji 
w dnie rzeki lub strumienia.
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Tabela 1. Wyniki badań kolumnowych

Piasek

Granulometria Filtracja Fluidyzacja

d20 kUSBSC Δl Hw T k k if uf exp

[mm] [m/s] [cm] [cm] [oC] [m/h] [m/s] [cm/cm] [m/h]

II 0,47 6,34E-04 40,0 40,0 21,0 2,38 6,61E-04 1,05 3,31

III 0,16 5,32E-05 38,5 38,5 21,5 0,72 2,00E-04 0,98 0,75

IV 0,10 1,80E-05 29,0 40,5 21,5 0,12 3,22E-05 0,90 0,11

V 0,04 2,19E-06 26,0 38,5 21,0 0,03 9,51E-06 0,79 0,02

Model matematyczny fluidyzacji
Formułując założenia do modelu matematycznego fluidyzacji złoża piaszczystego 

przyjęto, że pomiędzy ziarnami piasku nie działają siły kohezji (przyciągania), a za-
chowanie się układu może być opisane modelem liniowym (Yang i Renken, 2003). 
Punktem wyjścia były: bilans sił związanych z filtracją wody przez złoże piaszczyste 
oraz bilans sił związanych z oddziaływaniem woda – ośrodek skalny. Szczegółowe 
wyprowadzenie modelu matematycznego można znaleźć w pracy Marciniaka i innych 
(2018). Poniżej, w skróconej formie, pokazany zostanie sposób wyznaczenia mini-
malnej prędkości uf oraz krytycznego gradientu hydraulicznego if, po przekroczeniu 
którego dochodzi do fluidyzacji złoża.

Na dowolną cienką warstwę cieczy zawartej w złożu piaszczystym o grubości dz, 
w warunkach filtracji ustalonej, działa układ trzech sił: wypadkowa siła powierzchnio-
wa wywołująca ruch wody w kierunku przeciwnym do siły grawitacji, opory filtracji, 
które można określić na podstawie prawa Darcy'ego, oraz ciężar filtrującej wody. 
Sporządzając bilans wymienionych trzech sił i dokonując kilku przekształceń, uzyskuje 
się różniczkową postać równania bilansu sił związanych z filtracją wody przez złoże 
piaszczyste, które jest znane jako uogólnione prawo Darcy'ego (Zijl i Nawalany, 1993):
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W celu sprawniejszego przeprowadzenia badań laboratoryjnych stanowisko la-
boratoryjne wyposażono w cztery kolumny filtracyjne, co umożliwiło równoczesne 
badanie czterech rodzajów piasku (fot. 1). Układ zasilania wodą kolumn był wspólny.

Szeroki program badań laboratoryjnych zakładał rozpoznanie zmienności współ-
czynnika filtracji w warunkach infiltracji i drenażu, przy rosnących i malejących gra-
dientach hydraulicznych, co szerzej opisano w pracy Marciniaka i innych (2017). 
Celem eksperymentów kolumnowych było także wyznaczenie krytycznych wartości 
gradientu hydraulicznego if, przy których rozpoczynał się proces fluidyzacji złoża. 
Badania przeprowadzono dla czterech złóż piaszczystych, dla których najpierw wy-
konano analizy granulometryczne, wyznaczono średnice d20 oraz obliczono współ-
czynniki filtracji kUSBSC ze wzoru amerykańskiego:

2,3
200,0036USBSCk d= ⋅ (1)

gdzie: kUSBSC – współczynnik filtracji [m/s],
  d20 – średnica, poniżej której masa frakcji w badanym gruncie stanowi 20 % [mm].

Wszystkie cztery średnice d20 spełniały warunek stosowalności wzoru 0,01 mm 
≤ d20 ≤ 2,0 m.

Współczynnik filtracji k wyznaczono także na podstawie prawa Darcy'ego (1856) 
podczas filtracji wody w kolumnie:
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Znaczenie symboli objaśniono na rys. 2.

Wyniki analiz granulometrycznych, warunków filtracji i fluidyzacji poszczególnych 
złóż zamieszczono w tabeli 1. Warto zauważyć, że zakres zmienność współczynnika 
filtracji złóż piaszczystych, wytypowanych do badań laboratoryjnych, pokrywał w du-
żym stopniu zakres tego parametru charakterystyczny dla utworów wodonośnych.
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Tabela 1. Wyniki badań kolumnowych

Piasek

Granulometria Filtracja Fluidyzacja

d20 kUSBSC Δl Hw T k k if uf exp

[mm] [m/s] [cm] [cm] [oC] [m/h] [m/s] [cm/cm] [m/h]

II 0,47 6,34E-04 40,0 40,0 21,0 2,38 6,61E-04 1,05 3,31

III 0,16 5,32E-05 38,5 38,5 21,5 0,72 2,00E-04 0,98 0,75

IV 0,10 1,80E-05 29,0 40,5 21,5 0,12 3,22E-05 0,90 0,11

V 0,04 2,19E-06 26,0 38,5 21,0 0,03 9,51E-06 0,79 0,02

Model matematyczny fluidyzacji
Formułując założenia do modelu matematycznego fluidyzacji złoża piaszczystego 
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Krytyczny gradient hydrauliczny if, przy którym dochodzi do fluidyzacji złoża, można 
wyznaczyć przekształcając najpierw równanie (4) i uwzględniając równanie (5):

p – ciśnienie cieczy porowej, 
s – gęstość złoża, 
n – porowatość złoża. 

 
Model matematyczny fluidyzacji złoża piaszczystego powinien umożliwić wyznaczenie 

minimalnej prędkości fluidyzacji uf, przy której następuje unoszenie piasku przez wodę 
płynącą w kierunku przeciwnym do siły grawitacji (Cocco i in., 2014). Spójność strefy 
hyporeicznej jest zapewniona dzięki ujemnym (ściskającym) naprężeniom efektywnym e. 
Utrata spójności strefy hyporeicznej i unoszenie ziaren skalnych w wodzie następuje, gdy 
naprężenia efektywne e znikają lub stają się dodatnie (rozciągające). Zatem warunkiem 
krytycznym, który umożliwia wyznaczenie minimalnej prędkości fluidyzacji uf, jest 
przypadek, gdy 0e . Dodając stronami równania (3) i (4), oraz uwzględniając warunek 
zaniku naprężeń efektywnych, uzyskuje się: 
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W celu weryfikacji modelu fluidyzacji złoża piaszczystego obliczono minimalne 
wartości prędkości fluidyzacji uf cal (równanie 5.) oraz krytyczną wartość gradientu 
hydraulicznego if  (równanie 6.). Przyjęto, że ziarna skalne mają średnią gęstość równą 
gęstości kwarcu, s = 2650 kg/m3, gęstość wody wynosi w = 1000 kg/m3, zaś porowatość 
wynosi około n = 0,3. Wyniki eksperymentów kolumnowych i obliczeń modelowych 
zestawiono w tabeli 2 oraz pokazano na rys. 3. Można uznać, że wyniki testów kolumnowych 
potwierdziły poprawność modelu matematycznego fluidyzacji złoża piaszczystego. 
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oraz obliczone modelem matematycznym uf cal  
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II 2,38 3,31 2,75 1,16 
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gdzie: dp oznacza różnicę ciśnień z obu stron złoża o miąższości dz,
  ρw – gęstość wody,
  g – stała grawitacji
  k – współczynnik filtracji,
  u – gęstość strumienia filtracji, przy czym u k i= ⋅ ,
  i – gradient hydrauliczny.

Na dowolną cienką warstwę złoża o grubości dz i wypełnionego cieczą działają 
trzy siły: wypadkowa sił powierzchniowych, ciężar ziaren skalnych oraz ciężar wody. 
Postępując analogicznie jak w przypadku bilansu sił działających na warstwę cieczy, 
otrzymuje się różniczkową postać równania bilansu sił dla agregatu matryca poro-
wata – woda (Vardoulakis, 2004):
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gdzie: σe – naprężenia efektywne (w rozumieniu Terzaghiego),
  p – ciśnienie cieczy porowej,
  ρs – gęstość złoża,
  n – porowatość złoża.

Model matematyczny fluidyzacji złoża piaszczystego powinien umożliwić wyzna-
czenie minimalnej prędkości fluidyzacji uf, przy której następuje unoszenie piasku 
przez wodę płynącą w kierunku przeciwnym do siły grawitacji (Cocco i in., 2014). 
Spójność strefy hyporeicznej jest zapewniona dzięki ujemnym (ściskającym) napręże-
niom efektywnym σe. Utrata spójności strefy hyporeicznej i unoszenie ziaren skalnych 
w wodzie następuje, gdy naprężenia efektywne σe znikają lub stają się dodatnie (roz-
ciągające). Zatem warunkiem krytycznym, który umożliwia wyznaczenie minimalnej 
prędkości fluidyzacji uf, jest przypadek, gdy 0≡eσ . Dodając stronami równania (3) 
i (4), oraz uwzględniając warunek zaniku naprężeń efektywnych, uzyskuje się:
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Badania symulacyjne wykonano na modelu o wymiarach x = 3000 m oraz 
y = 375 m, podzielonym siatką prostokątną na bloki o długości Δx = 24 m i szero-
kości Δy = 3 m. Podstawowa siatka dyskretyzacyjna została zagęszczona w kierunku 
doliny rzecznej do bloków 12x3 m, 6x3 m oraz 3x3m (rys. 4). W kierunku pionowym 
model zawierał piętnaście warstw. Miąższość każdej z nich była zmienna od 3 m na 
granicach zewnętrznych modelu do 1 m pod dnem rzeki. Ukształtowanie powierzchni 
terenu odwzorowywało głęboko wciętą dolinę rzeczną. Warunki brzegowe I rodzaju 
przyjęto wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy modelu, w strefach zasilania wód 
podziemnych oddalonych 1500 m od badanej doliny rzecznej. Współdziałanie wód 
powierzchniowych i podziemnych odwzorowano za pomocą warunku brzegowego 
III rodzaju, o wysokościach hydraulicznych w zakresie 99,625 m n.p.m. na północy do 
100,000 m n.p.m. na południu. Szerokość rzeki, wynosząca 3÷9 m, rosła zgodnie ze 
spadkiem hydraulicznym wynoszącym 1‰. Najniższe szerokości rzeki przyjęto w czę-
ści południowej (jeden blok), średnie w części środkowej (dwa bloki), a najwyższe 
w odcinku północnym (trzy bloki). Wielkość infi ltracji efektywnej była jednakowa na 
całym obszarze i wyniosła 120 mm/r, czyli około 20% opadu.

 
 

Rys. 4. Widok fragmentu doliny rzecznej, dla której przeprowadzono badania symulacyjne 
Objaśnienia: 1 – zasięg modelowanego obszaru: A – cały model, B – środkowy fragment 
doliny, 2 – siatka dyskretyzacyjna, 3 – warunki brzegowe III rodzaju, 4 – warunki brzegowe 
I rodzaju, 5 – profile, w których analizowano gradienty hydrauliczne, 6 – układ zwierciadła 
wody w dolinie rzecznej dla warunku brzegowego HI/2 = 120 m n.p.m., 7 – kierunki filtracji 
wody. 
 

 
Rys. 5. Przekrój pionowy modelowanej doliny rzecznej 
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Czynnik Symbol Jednostka
Wartości

niskie [L] średnie [M] wysokie [H]

Powierzchnia bloku 
obliczeniowego

F m2 9,0

Współczynnik filtracji 
pionowej

kh m/s 5⋅10-6 5⋅10-5 5⋅10-4

Miąższość strefy 
hyporeicznej

m’ m 0,3 0,6 1,0

Przepuszczalność 
pionowa strefy 
hyporeicznej

'
h

h
kT F
m

= m2/d
3,9
6,5

13,0

38,9
64,8

129,6

388,8
648,0

1296,0

Wyniki modelowania
Łącznie wykonano 729 symulacji, z których odczytano pionową prędkość vz prze-

pływu wody między blokiem rzeki, interpretowanym jako strefa hyporeiczna, a war-
stwą podległą. Uzyskaną wartość vz dzielono przez wartość współczynnika filtracji 
strefy hyporeicznej kh, co pozwoliło wyliczyć gradient hydrauliczny (równanie 7.).

Wyniki modelowania odnotowano w arkuszu kalkulacyjnym, gdzie wykonano 
także obliczenia i sporządzono wykresy zależności gradientu i od przepuszczalności 
pionowej strefy hyporeicznej Th. Na każdym z wykresów były trzy krzywe i = f(Th), przy 
czym parametrem każdej krzywej był współczynnik filtracji poziomej: niski (L), średni 
(M) lub wysoki (H). W tabeli 4 zestawiono czynniki warunkujące fluidyzację strefy 
hyporeicznej. Kolorem jasnoszarym zaznaczono te kombinacje czynników, dla których 
1 < i < 3, natomiast kolorem ciemnoszarym zaznaczono te kombinacje czynników, 
dla których i > 3. Na rys. 6 pokazano przypadki zaznaczone w tabeli 4 kolorową ram-
ką. Pełną relację z przeprowadzonych badań symulacyjnych można znaleźć w pracy 
Marciniaka i innych (2019).
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średnich (M) i wysokich (H). Zakresy zmienności poszczególnych czynników dobierano w 
taki sposób, aby były one zgodne z rzeczywistymi zakresami ich zmienności występującymi 
w środowisku przyrodniczym (tabela 3). 
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Przygotowując dane do modelowania, określono zakresy zmienności czynników 
warunkujących fluidyzację, które podzielono na trzy podzakresy wartości: niskich (L), 
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Tabela 3. Zakresy zmienności czynników testowane w badaniach modelowych

Czynnik Symbol Jednostka
Wartości

niskie [L] średnie [M] wysokie [H]

Różnica poziomu 
wody

∆ H=HI – HR m 5 10 20

Szerokość rzeki B m 3 6 9

Współczynnik filtracji kx, ky, kz

m/s 2⋅10-5 2⋅10-4 2⋅10-3

m/d 1,73 17,30 173,0

Stopień anizotropii kz/kx – 1,0 0,5 0,1
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warunkujących fluidyzację, które podzielono na trzy podzakresy wartości: niskich (L), 
średnich (M) i wysokich (H). Zakresy zmienności poszczególnych czynników dobierano w 
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Rys. 5. Przekrój pionowy modelowanej doliny rzecznej
Objaśnienia: 1 – warunki brzegowe III rodzaju, 2 – warunki brzegowe I rodzaju, 3 – zwierciadło wód 

podziemnych dla: a) HI/1 = 105 m n.p.m., b) HI/2 = 110 m n.p.m., HI/3 = 120 m n.p.m., 4 – różnica 
poziomu między zwierciadłem wody w rzece HR a zwierciadłem wody w warstwie wodonośnej 

w strefie zasilania rzeki HI.

Przygotowując dane do modelowania, określono zakresy zmienności czynników 
warunkujących fluidyzację, które podzielono na trzy podzakresy wartości: niskich (L), 
średnich (M) i wysokich (H). Zakresy zmienności poszczególnych czynników dobie-
rano w taki sposób, aby były one zgodne z rzeczywistymi zakresami ich zmienności 
występującymi w środowisku przyrodniczym (tabela 3).

Tabela 3. Zakresy zmienności czynników testowane w badaniach modelowych

Czynnik Symbol Jednostka
Wartości

niskie [L] średnie [M] wysokie [H]

Różnica poziomu 
wody

∆ H=HI – HR m 5 10 20

Szerokość rzeki B m 3 6 9

Współczynnik filtracji kx, ky, kz

m/s 2⋅10-5 2⋅10-4 2⋅10-3

m/d 1,73 17,30 173,0

Stopień anizotropii kz/kx – 1,0 0,5 0,1
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Tabela 4. Zestawienie wyników modelowania (komentarz w tekście)

∆H = HI – HR Anizotropia T
b = 3 m b = 6 m b = 9 m

Th = kh/m’
L M H L M H L M H

∆H = 5 m

kx = ky = kz

H
M
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kz = 0,5kx

H
M
L

kz = 0,1kx

H
M
L

∆H = 10 m

kx = ky = kz

H
M
L

kz = 0,5kx

H
M
L

kz = 0,1kx

H
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∆H = 20 m

kx = ky = kz
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Kz= 0,5kx
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zatytułowany: Uwarunkowania dobowych fluktuacji poziomu wody w strefach źródli-
skowych i rzekach z uwzględnieniem oddziaływania strefy hyporeicznej.
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Dyskusja i podsumowanie
W literaturze można znaleźć wiele przykładów modelowania procesów współdzia-

łania wód powierzchniowych i podziemnych. W badaniach modelowych procesów za-
chodzących w strefie hyporeicznej wykorzystywane są wyniki badań georadarowych 
(Cardenas i Zlotnik, 2003). Inni autorzy uzależniają tempo wymiany wody między rzeką 
a warstwą wodonośną oraz głębokość penetracji wód rzecznych od rozmieszczenia i stop-
nia anizotropii utworów wodonośnych wypełniających dolinę rzeki (Conant, 2004) oraz 
osadów budujących strefę hyporeiczną (Busato i in., 2019; Tonina i Buffington, 2007).

Analizując uzyskane wyniki, należy zauważyć, że wystąpieniu fluidyzacji strefy 
hyporeicznej sprzyjają przede wszystkim duża różnica położenia zwierciadeł wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz dobra przepuszczalność hydrauliczna war-
stwy wodonośnej. Na możliwość wystąpienia fluidyzacji znaczący wpływ ma war-
tość przepuszczalności hydraulicznej strefy hyporeicznej Th, głównie ze względu na 
współczynnik filtracji kh. Miąższość m’ strefy hyporeicznej zmienia się w zakresie 
kilkunastu centymetrów i wpływa nie tylko na wartości przepuszczalność Th (równa-
nie 7.), ale także na wartości gradientu i = ∆H/m’. Z tego względu miąższość m’ nie 
ma istotnego wpływu na możliwość wystąpienia fluidyzacji. Wystąpieniu fluidyzacji 
sprzyjają niskie wartości przepuszczalności strefy hyporeicznej.

W analizowanym zakresie zmienności parametrów przy różnicy poziomu zwiercia-
deł podziemnego i powierzchniowego rzędu 5 m możliwość wystąpienia fluidyzacji jest 
niewielka i może ona wystąpić przy wysokiej przepuszczalności warstwy wodonośnej 
i niskiej przepuszczalności strefy hyporeicznej. Przy różnicy zwierciadeł rzędu 10 m po-
jawiają się warunki korzystniejsze dla wystąpienia fluidyzacji strefy hyporeicznej. Tutaj 
fluidyzacja może wystąpić przy średniej przepuszczalności warstwy wodonośnej i strefy 
hyporeicznej. Natomiast przy różnicy położenia zwierciadeł wody rzędu 20 m fluidyza-
cja może pojawić się także w strefie hyporeicznej o wysokiej przepuszczalności.

Na możliwość wystąpienia fluidyzacji strefy hyporeicznej ma także wpływ anizo-
tropia warstwy wodonośnej. Niskie wartości przepuszczalności pionowej ograniczają 
możliwość wystąpienia zjawiska fluidyzacji.

Zjawisko fluidyzacji powoduje zakłócenie drenażu, co skutkuje zmianami właści-
wości wód w strefie hyporeicznej. Może mieć to znaczenie dla organizmów zarówno 
zwierzęcych, jak i roślinnych żyjących w tej strefie. Istotne znaczenie ma również dla 
procesów hydrologicznych, powodując szybkie zmiany poziomu wody w strumieniach, 
zanik dobowego charakteru fluktuacji wód strefy hyporeicznej, a także może zwiększyć 
dostawę zanieczyszczeń i związków biogennych do wód powierzchniowych. Fluidyzacja 
wpływa także na korytowe procesy geomorfologiczne. Obserwacja zjawiska fluidyzacji 
w terenie jest trudna ze względu na losowy charakter miejsc jego występowania.
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ZRÓŻNICOWANIE PARAMETRÓW 
HYDROCHEMICZNYCH NA OBSZARZE 
ŹRÓDLISKOWYM RZEKI ŁYNY

Rzeki, ich źródła oraz obszary podmokłe przedstawiają urozmaicone, delikatne 
i jednocześnie często zagrożone ekosystemy w Europie. Są to miejsca o wysokiej 
różnorodności biologicznej fito- i zoocenoz oraz mikroorganizmów. Skoordynowana 
ochrona tych miejsc daje szansę na pozostawienie tego niepowtarzalnego środowi-
ska w naturalnym stanie (Kulesza i Czoch, 2007). 

Wielorakie aspekty istnienia źródeł spowodowały, że stały się one obiektem za-
interesowania różnych dyscyplin przyrodniczych, inżynierskich, humanistycznych 
i artystycznych (Baścik i Chełmicki, 2004). Tereny źródliskowe są obszarami cennymi 
pod względem ekologicznym i krajobrazowym, a w związku z tym także turystycznym 
(Girjatowicz, 2013). Ze względu na występowanie unikatowych i często zagrożonych 
gatunków fauny i flory na obszarach źródliskowych, lub z powodu zachowania cech 
geomorfologicznych tych terenów, obszary te obejmowane są różnymi formami ochro-
ny (Okoń i Różkowski, 2010). W Polsce ochroną rezerwatową objęte są m.in. źródła 
Tanwi, Stążki, Jana.

Przeprowadzone przez nas badania o charakterze pilotażowym dotyczyły wysięków 
wody na terenie źródliskowym Łyny. Jest to jedna z największych rzek na obszarze Pol-
ski północno-wschodniej, a początek dają jej liczne źródła wysiękowe, które wymywa-
jąc materiał skalny powodują cofanie terenu źródłowego i wydłużanie rzeki. Zjawisko to 
określane jest jako erozja wsteczna. Zachowanie całokształtu tego rzadkiego zjawiska 
jest nadrzędnym celem ochrony na terenie rezerwatu Źródła Rzeki Łyny.

Źródła są elementem dynamicznym, odznaczającym się zróżnicowaną wydajnością, 
a wypływające z nich wody charakteryzują się zróżnicowanymi własnościami fizycz-
nymi i chemicznymi (Chełmicki i in., 2010). Celem pracy było potwierdzenie tej tezy 
w odniesieniu do wielu wysięków na obszarze źródliskowym dających początek Łynie.
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ZRÓŻNICOWANIE PARAMETRÓW 
HYDROCHEMICZNYCH NA OBSZARZE 
ŹRÓDLISKOWYM RZEKI ŁYNY
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Zróżnicowanie parametrów hydrochemicznych na obszarze źródliskowym rzeki Łyny 

Na obszarze rezerwatu wyznaczono siedem stanowisk badawczych, ich charak-
terystykę przestawiono w tabeli 1. Badania przeprowadzono w 2016 roku: wiosną 
(kwiecień), latem (lipiec) i wczesną jesienią (wrzesień).

Stężenie tlenu i temperaturę wody (O2, T) zmierzono sondą tlenową typu optycz-
nego ProOdo (YSL). Przewodność elektrolityczną (EC) zmierzono miernikiem MultiLine 
(WTW). Stężenie fosforu i azotu azotanowego (V) oznaczono na spektrofotometrze 
NANOCOLOR (fosforany oznaczono z molibdenianem amonowym i SnCl2 (λ – 690 nm), 
NO3 z kwasem fenolodisulfonowym (λ – 435)), stężenie żelaza i manganu oznaczono 
na spektrofotometrze Merck SQ 118. Siarczany oznaczono metodą wagową, po strą-
ceniu BaCl2. Alkaliczność (MC), twardość ogólną (TH) oraz stężenie wapnia i chlorków 
oznaczono metodą miareczkową. Magnez obliczono jako różnicę TH i Ca (Hermanowicz 
i in., 1999).

Węgiel organiczny w zawiesinie (POC) i rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 
rozdzielono przez filtrację na sączkach membranowych 0,45 µm (Sartorius). Stężenia 
nielotnego całkowitego węgla organicznego (TOC) i rozpuszczonego węgla organicz-
nego (DOC) oznaczono za pomocą analizatora HACH IL 550 TOC-TN, a zawartość POC 
obliczono jako różnicę między TOC i DOC.

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie z wykorzystaniem podstawowych te-
stów nieparametrycznych: korelacji rang Spearmana (rho), R2 i testu Kruskala-Wallisa 
oraz wartości średniej i odchylenia standardowego (SD).

Tabela 1. Charakterystyka stanowisk badawczych na terenie rezerwatu Źródła Rzeki 
Łyny im. prof. Romana Kobendzy (opracowanie na podstawie Parszuto i in., 2017)

Lokalizacja Charakterystyka stanowiska poboru prób wody

1
W pobliżu szosy, od strony 

wsi Łyna

Uboga roślinność – nieliczne drzewa z obłamanymi 
gałęziami; zwykle niewielki przepływ (wiosną niski 

stan wody uniemożliwił pobór); dno piaszczyste 
i nieliczne kamienie.

2
W niewielkim zagłębieniu, 

na terenie płaskim
W okresie wegetacyjnym dominują różne gatunki traw; 

dno piaszczyste.

3

Przed mostkiem 
widokowym 1, za bardzo 

wysokim zboczem – obszar 
wysiękowy

Teren przekształcony turystycznie – dostęp przez 
mostek widokowy; teren podmokły; dno piaszczyste; 
fragmenty gałęzi; spadek terenu – widoczny wartki 

spływ wody po licznych dużych kamieniach pokrytych 
błoną biologiczną (porośla); woda przezroczysta.

4 Za mostkiem widokowym 2

Teren przekształcony turystycznie – dostęp przez 
mostek widokowy; dno piaszczyste; liczne drobne 

kamyki i fragmenty gałęzi; woda mętna – płynie wąskim 
strumykiem.

76

Renata Tandyrak, Katarzyna Parszuto, Jolanta Grochowska, Renata Augustyniak, Michał Łopata

Materiał i metoda

Teren badań
Rzeka Łyna jest lewym dopływem Pregoły. Jej źródła znajdują się około 1,5 km na 

północny wschód od wsi Łyna (rys. 1) w gminie Nidzica w województwie warmińsko-
-mazurskim, na terenie powiatu i nadleśnictwa Nidzica. Objęte są one ochroną w formie 
rezerwatu krajobrazowo-morfologicznego Źródła Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy. 

Mocno zdezintegrowany morfologicznie obszar rezerwatu jest obszerną doliną 
z wieloma bocznymi wąwozami i nieckami o pochyłych i wysokich zboczach. Ze skar-
py zamykającej dolinę główną wypływają dziesiątki źródeł wysiękowych. W miej-
scach gdzie strużki mają większe spadki tworzą się kaskady. Efektem wymywania 
zboczy źródlisk Łyny jest obecna na tym terenie erozja wsteczna, której rezultatem 
jest powstanie w skarpie doliny masowych, półkolistych nisz. Wśród źródeł dominują 
helokreny wypływające z piasków sandrowych (podłoże – nieprzepuszczalne iły mio-
ceńskie) u podnóża moreny czołowej na wysokości 155 m n.p.m. Rzadziej spotykane 
są źródła bagienne (Girjatowicz, 2013; Parszuto i in., 2017). 

Obszar rezerwatu porasta las mieszany: dąb szypułkowy, klon zwyczajny, grab 
zwyczajny, brzoza brodawkowata, osika, sosna zwyczajna i świerk pospolity na po-
kładach gleb bielicowych, rdzawych i brunatnych.

 
 
Rys. 1. Położenie Rezerwatu Źródła Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy 

(http://www.openstreetmap.org/) (dostęp: 16.11.2018) 
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(lipiec) i wczesną jesienią (wrzesień). 

Stężenie tlenu i temperaturę wody (O2, T) zmierzono sondą tlenową typu optycznego 
ProOdo (YSL). Przewodność elektrolityczną (EC) zmierzono miernikiem  MultiLine (WTW). 
Stężenie fosforu i azotu azotanowego (V) oznaczono na spektrofotometrze NANOCOLOR 
(fosforany oznaczono z molibdenianem amonowym i SnCl2 (λ – 690 nm), NO3 z kwasem 
fenolodisulfonowym (λ – 435)), stężenie żelaza i manganu oznaczono na spektrofotometrze 
Merck SQ 118. Siarczany oznaczono metodą wagową, po strąceniu BaCl2. Alkaliczność 
(MC), twardość ogólną (TH) oraz stężenie wapnia i chlorków oznaczono metodą 
miareczkową. Magnez obliczono jako różnicę TH i Ca (Hermanowicz i in., 1999). 

Węgiel organiczny w zawiesinie (POC) i rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 
rozdzielono przez filtrację na sączkach membranowych 0,45 µm (Sartorius). Stężenia 
nielotnego całkowitego węgla organicznego (TOC) i rozpuszczonego węgla organicznego 
(DOC) oznaczono za pomocą analizatora HACH IL 550 TOC-TN, a zawartość POC 
obliczono jako różnicę między TOC i DOC. 

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie z wykorzystaniem podstawowych testów 
nieparametrycznych: korelacji rang Spearmana (rho), R2 i testu Kruskala-Wallisa oraz 
wartości średniej i odchylenia standardowego (SD). 

 
 

Rys. 1. Położenie rezerwatu Źródła Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy  
(http://www.openstreetmap.org/) (dostęp: 16.11.2018)
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Rys. 2.  Średnia temperatura wody w źródłach Łyny  
 

Natlenienie wody zmieniało się od 61,4% O2 (wiosną) do 95,0% O2 (latem). 
Zmniejszenie nasycenia obserwowano na stanowiskach 3., 4. i 5. w lipcu i kwietniu. Przy 
wyższej średniej temperaturze wody we wrześniu (17,5°C) nasycenie tlenem było wyrównane 
(92,1-98,8%) (rys. 3).   
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dochodziła do 7,8 mval·dm-3. Potwierdzono istotną statystycznie zależność między tym 
parametrem a zawartością magnezu (0,6440). Najwyższą twardością ogólną charakteryzowały 
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Rys. 3. Sezonowe zmiany nasycenia tlenem wody w źródłach Łyny  
na stanowiskach badawczych

Odczyn wód był stabilny, obojętny lub lekko alkaliczny (7-8 pH). Alkaliczność wód 
w okresach jesiennym oraz wczesnowiosennym była podobna. Jej wartości zmieniały 
się od 3,4 do 4,2 mval·dm-3. Latem alkaliczność była wyższa, zwłaszcza na stanowisku 
1., gdzie dochodziła do 7,8 mval·dm-3. Potwierdzono istotną statystycznie zależność 
między tym parametrem a zawartością magnezu (0,6440). Najwyższą twardością 
ogólną charakteryzowały się wody na stanowisku 1. – 15,9 i 16,5 on, odpowiednio 
w okresach jesiennym i letnim. Najniższą zaś i niezmienną we wszystkich okresach na 
stanowisku 4. – 10,0 on. Na pozostałych stanowiskach twardość zmieniała się w nie-
wielkim zakresie od 11,2 do 12,4 on. O ogólnej twardości wody decydowało przede 
wszystkim stężenie wapnia. Najmniejsze jego stężenia stwierdzano na stanowisku 
4. – 57,1-65,0 mg/dm3, najwyższe zaś na stanowisku 1. – 98,5-102,1 mg/dm3. W wy-
stępowaniu tego pierwiastka obserwowano znaczną sezonową dynamikę zmian. 
W przypadku wapnia największą rozpiętość oraz największą średnią koncentrację 
tego składnika zauważono jesienią, natomiast wiosną wystąpiła sytuacja odwrotna. 
Magnez występował w stężeniach około 10-krotnie niższych niż wapń, najwyższe 
stężenia tego pierwiastka wystąpiły w lipcu. 

Przewodność elektrolityczna we wszystkich okresach zmieniała się w zakresie 
od około 350 µS cm-1 wiosną do około 580 µS cm-1 jesienią. Wartości tego parame-
tru zależały przede wszystkim od stężenia wapnia (R2 = 0,7994, n = 21) i chlorków 
(R2 = 0,3035, n = 21) (rys. 4), a korelacja rang Spearmana (tabela 2) wykazała za-
leżność EC od stężenia azotu azotanowego (V) (0,5500). 
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Lokalizacja Charakterystyka stanowiska poboru prób wody

5
Między mostkiem 

widokowym 2 
a rozlewiskiem rzeki 

Obszar rozległy, zabagniony, płaski; liczny drzewostan, 
duża ilość przewróconych pni i połamanych konarów.

6
Rozlewisko rzeki powstałe 

w wyniku spiętrzenia wody 
przed zabytkowym młynem 

Od jednej strony stanowisko otacza wysokie 
zadrzewione wzniesienie; w wodzie widoczne liczne 

liście; woda zwykle mętna; w pobliżu wewnętrzna droga 
dla samochodów i pieszych, nieliczne zabudowania.

7
Poniżej rozlewiska, koło 

młyna

Obszar poniżej spiętrzenia (wysokość ok. 3 m) – 
przepływ wody o charakterze burzliwym; koryto 

z naturalnych kamieni, o zmiennym kształcie (zakole); 
woda przezroczysta; trawy, krzewy.

Wyniki
W wypływających wodach na obszarze badawczym stwierdzono sezonową 

zmienność temperatury, w poszczególnych terminach temperatura między stano-
wiskami była zbliżona (rys. 2). Odchylenie standardowe dla wartości notowanych na 
poszczególnych stanowiskach jesienią (±0,458) i wiosną (±0,355) różniło się w nie-
wielkim stopniu, nieco większe różnice obserwowano latem (±1,24). 
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Natlenienie wody zmieniało się od 61,4% O2 (wiosną) do 95,0% O2 (latem). 
Zmniejszenie nasycenia obserwowano na stanowiskach 3., 4. i 5. w lipcu i kwietniu. Przy 
wyższej średniej temperaturze wody we wrześniu (17,5°C) nasycenie tlenem było wyrównane 
(92,1-98,8%) (rys. 3).   
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Rys. 2. Średnia temperatura wody w źródłach Łyny 

Natlenienie wody zmieniało się od 61,4% O2 (wiosną) do 95,0% O2 (latem). 
Zmniejszenie nasycenia obserwowano na stanowiskach 3., 4. i 5. w lipcu i kwietniu. 
Przy wyższej średniej temperaturze wody we wrześniu (17,5°C) nasycenie tlenem 
było wyrównane (92,1-98,8%) (rys. 3). 
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Natlenienie wody zmieniało się od 61,4% O2 (wiosną) do 95,0% O2 (latem). 
Zmniejszenie nasycenia obserwowano na stanowiskach 3., 4. i 5. w lipcu i kwietniu. Przy 
wyższej średniej temperaturze wody we wrześniu (17,5°C) nasycenie tlenem było wyrównane 
(92,1-98,8%) (rys. 3).   
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Rys. 3. Sezonowe zmiany nasycenia tlenem wody w źródłach Łyny  
na stanowiskach badawczych

Odczyn wód był stabilny, obojętny lub lekko alkaliczny (7-8 pH). Alkaliczność wód 
w okresach jesiennym oraz wczesnowiosennym była podobna. Jej wartości zmieniały 
się od 3,4 do 4,2 mval·dm-3. Latem alkaliczność była wyższa, zwłaszcza na stanowisku 
1., gdzie dochodziła do 7,8 mval·dm-3. Potwierdzono istotną statystycznie zależność 
między tym parametrem a zawartością magnezu (0,6440). Najwyższą twardością 
ogólną charakteryzowały się wody na stanowisku 1. – 15,9 i 16,5 on, odpowiednio 
w okresach jesiennym i letnim. Najniższą zaś i niezmienną we wszystkich okresach na 
stanowisku 4. – 10,0 on. Na pozostałych stanowiskach twardość zmieniała się w nie-
wielkim zakresie od 11,2 do 12,4 on. O ogólnej twardości wody decydowało przede 
wszystkim stężenie wapnia. Najmniejsze jego stężenia stwierdzano na stanowisku 
4. – 57,1-65,0 mg/dm3, najwyższe zaś na stanowisku 1. – 98,5-102,1 mg/dm3. W wy-
stępowaniu tego pierwiastka obserwowano znaczną sezonową dynamikę zmian. 
W przypadku wapnia największą rozpiętość oraz największą średnią koncentrację 
tego składnika zauważono jesienią, natomiast wiosną wystąpiła sytuacja odwrotna. 
Magnez występował w stężeniach około 10-krotnie niższych niż wapń, najwyższe 
stężenia tego pierwiastka wystąpiły w lipcu. 

Przewodność elektrolityczna we wszystkich okresach zmieniała się w zakresie 
od około 350 µS cm-1 wiosną do około 580 µS cm-1 jesienią. Wartości tego parame-
tru zależały przede wszystkim od stężenia wapnia (R2 = 0,7994, n = 21) i chlorków 
(R2 = 0,3035, n = 21) (rys. 4), a korelacja rang Spearmana (tabela 2) wykazała za-
leżność EC od stężenia azotu azotanowego (V) (0,5500). 
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zmienność temperatury, w poszczególnych terminach temperatura między stano-
wiskami była zbliżona (rys. 2). Odchylenie standardowe dla wartości notowanych na 
poszczególnych stanowiskach jesienią (±0,458) i wiosną (±0,355) różniło się w nie-
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Rys. 2.  Średnia temperatura wody w źródłach Łyny  
 

Natlenienie wody zmieniało się od 61,4% O2 (wiosną) do 95,0% O2 (latem). 
Zmniejszenie nasycenia obserwowano na stanowiskach 3., 4. i 5. w lipcu i kwietniu. Przy 
wyższej średniej temperaturze wody we wrześniu (17,5°C) nasycenie tlenem było wyrównane 
(92,1-98,8%) (rys. 3).   
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Rys. 2. Średnia temperatura wody w źródłach Łyny 

Natlenienie wody zmieniało się od 61,4% O2 (wiosną) do 95,0% O2 (latem). 
Zmniejszenie nasycenia obserwowano na stanowiskach 3., 4. i 5. w lipcu i kwietniu. 
Przy wyższej średniej temperaturze wody we wrześniu (17,5°C) nasycenie tlenem 
było wyrównane (92,1-98,8%) (rys. 3). 
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Tabela 2. Korelacja rang Spearmana (rho) między parametrami chemicznymi wody 
w źródłach Łyny (p < 0,05, n = 21).
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pozostałych stanowiskach twardość zmieniała się w niewielkim zakresie od 11,2 do 12,4 on. 
O ogólnej twardości wody decydowało przede wszystkim stężenie wapnia. Najmniejsze jego 
stężenia stwierdzano na stanowisku 4. – 57,1-65,0 mg/dm3, najwyższe zaś na stanowisku 1. –  
98,5-102,1 mg/dm3. W występowaniu tego pierwiastka obserwowano znaczną sezonową 
dynamikę zmian. W przypadku wapnia największą rozpiętość oraz największą średnią 
koncentrację tego składnika zauważono jesienią, natomiast wiosną wystąpiła sytuacja 
odwrotna. Magnez występował w stężeniach około 10-krotnie niższych niż wapń, najwyższe 
stężenia tego pierwiastka wystąpiły w lipcu.  
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Tabela 2. Korelacja rang Spearmana (rho) między parametrami chemicznymi wody 
w źródłach Łyny (p < 0,05, n = 21).
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pozostałych stanowiskach twardość zmieniała się w niewielkim zakresie od 11,2 do 12,4 on. 
O ogólnej twardości wody decydowało przede wszystkim stężenie wapnia. Najmniejsze jego 
stężenia stwierdzano na stanowisku 4. – 57,1-65,0 mg/dm3, najwyższe zaś na stanowisku 1. –  
98,5-102,1 mg/dm3. W występowaniu tego pierwiastka obserwowano znaczną sezonową 
dynamikę zmian. W przypadku wapnia największą rozpiętość oraz największą średnią 
koncentrację tego składnika zauważono jesienią, natomiast wiosną wystąpiła sytuacja 
odwrotna. Magnez występował w stężeniach około 10-krotnie niższych niż wapń, najwyższe 
stężenia tego pierwiastka wystąpiły w lipcu.  

Przewodność elektrolityczna we wszystkich okresach zmieniała się w zakresie od około 
350 µS cm-1 w wiosną do około 580 µS cm-1 jesienią. Wartości tego parametru zależały 
przede wszystkim od stężenia wapnia (R2 = 0,7994, n = 21) i chlorków (R2 = 0,3035, n = 21) 
(rys. 4), a korelacja rang Spearmana (tabela 2) wykazała zależność EC od stężenia azotu 
azotanowego(V) (0,5500).  
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Występowanie żelaza i manganu było ze sobą ściśle związane (rho = 0,7473). 
Stężenia żelaza były zawsze wyższe niż stężenia manganu, zwłaszcza na stanowisku 4. 
Stosunek Fe/Mn wynosił od 5,2 do 8,8. Najwyższe stężenia tych składników obser-
wowano na stanowiskach 3. i 4. 
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Stężenia siarczanów notowane w lipcu (19,27 mg dm-3 ±2,27) i wrześniu (16,94 mg dm-

3 ±2,21) różniły się w niewielkim zakresie, zdecydowanie wyższe wartości stwierdzono 
natomiast wczesną wiosną (44,81 mg dm-3 ±14,93). Istotność tej różnicy potwierdzono testem 
Kruskala-Wallisa (tabela 3). Podobna sytuacja dotyczyła chlorków. Stężenia tego jonu w 
lipcu (12,9 mg dm-3 ±2,8) i wrześniu (17,7 mg dm-3 ±4,4) zmieniały się nieznacznie, wiosną 
zaś zaobserwowano wyraźne ich obniżenie (7,2 mg dm-3 ±2,4). Wykazano istotną zależność 
między stężeniem chlorków i Ca (0,6536), NO3 (0,5062), NO2 (0,5852) i PO4 (0,4472).  

W zawartości materii organicznej określonej jako TOC dominowała (65-100%) forma 
rozpuszczona. 
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Rys. 5. Średnie wartości stężeń DOC na poszczególnych stanowiskach badawczych 
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Test Kruskala-Wallisa wykazał, że stężenia poszczególnych składników między 
stanowiskami badawczymi statystycznie nie różniły się. Potwierdził on natomiast 
sezonowość zmian parametrów hydrochemicznych.

Tabela 3. Test Kruskala-Wallisa potwierdzający zmiany sezonowe wybranych 
parametrów chemicznych 

Parameter
Wartość statystyki 

H
Poziom istotności 

P
Okres różny od jesieni

T  16,9254 0,0002 wiosna, lato

Mg  6,8536 0,0325 wiosna

Fe  6,8271 0,0329 wiosna

Mn  12,3953 0,0020 wiosna

NO2  9,4723 0,0088 wiosna, lato

PO4  6,7122 0,0349 wiosna, lato

SO4  6,6138 0,0366 wiosna, lato

Cl  13,9149 0,0010 wiosna, lato 
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stężeniem chlorków i Ca (0,6536), NO3 (0,5062), NO2 (0,5852) i PO4 (0,4472). 
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klasyfikacją, wody źródeł Łyny należą do chłodnych. Do wypływów homotermicznych 
zaliczane są te źródła, które charakteryzują się bardzo niewielką roczną amplitudą 
temperatury wody, rzędu dziesiątych części ºC (Dynowska i Tlałka, 1982). 

Z uwagi na skład chemiczny można wyróżnić trzy podstawowe typy hydrochemiczne 
wód źródlanych: wodorowęglanowe, chlorkowe i siarczanowe (Pazdro, 1983). Ich wody 
mogą zawierać pewne ilości składników swoistych, nadających wypływom cechy indywi-
dualne. Wody źródlane Łyny należą do średnio twardych i twardych (Macioszczyk i Do-
brzyński, 2002). Wody podziemne osiągają większą twardość gdy są w styczności ze środo-
wiskiem skalnym (Hem, 1989). Stosunek wapnia do magnezu (Ca/Mg = 10,5:1) świadczy, 
że wody te nie były zanieczyszczone (Marszelewski, 2005; Grochowska i Tandyrak, 2009). 
Stężenie wapnia w znaczący sposób wpływało na przewodność elektrolityczną. 

Mangan zazwyczaj współwystępuje w wodzie z żelazem. Potwierdziła to kore-
lacja między tymi pierwiastkami oraz wartości obserwowanych stężeń w omawia-
nym obszarze źródliskowym. Ilość żelaza w wodach źródlanych jest bardzo zmienna, 
ponieważ podlega ono wpływom różnorodnych czynników (Kabata-Pendias, 1993). 
Wytrącanie jego związków może być przyczyną zmniejszonej ilość tego pierwiast-
ka w wodach. Potwierdza to ujemna korelacja żelaza z tlenem. Wypływy żelaziste, 
zawierające domieszkę związków żelaza pochodzących z ługowania ubogich złóż są 
najczęściej spotykane. W miejscu, gdzie woda podziemna wypływa na powierzch-
nię, związki żelaza ulegają utlenieniu i powstaje charakterystyczny osad rdzawych 
kłaczków wodorotlenku żelazowego, zasiedlany przez kolonie chemosyntetyzujących 
bakterii żelazistych (Kozak, 2016).

Brak istotnych różnic w zmianach średnich stężeń TOC, DOC i POC w zależności 
od pory roku pozwala przypuszczać, że w badanym systemie wód obszaru źródli-
skowego nie zostały naruszone mechanizmy odpowiedzialne za utylizację materii 
organicznej (Parszuto i in., 2017). 

Reasumując, ochrona jaką podjęto przez stworzenie rezerwatu pozwala utrzymać 
środowisko w naturalnym stanie. Analizowane parametry fizykochemiczne wskazują, że 
wody źródlane na tym terenie należą do czystych i nie zagrożonych zanieczyszczeniami.
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Dyskusja wyników
W Polsce ochroną rezerwatową objęte są m.in. źródła Tanwi, Stążki, Jana i Łyny. 

Rezerwat Źródeł Tanwi (186,54 ha), położony na terenie powiatu lubaczowskiego 
w gminie Narol, jest typem rezerwatu leśnego. Ochroną są objęte nie tylko źródła, 
ale też cała występująca tam roślinność (Rechulicz i in., 2009, http://www.zielone-
podkarpacie.pl). Rezerwat przyrody Źródła Rzeki Stążki (250,12 ha) znajdujący się 
na terenie nadleśnictwa Tuchola mieści w sobie górny odcinek rzeki oraz jej źródła. 
W rezerwacie najważniejsze są źródła (będące pomnikiem przyrody), ich nisze źró-
dliskowe oraz otaczająca je roślinność. Rezerwat szczyci się wysokim poziomem na-
turalności (Dysarz i in., 1999, http://m.portal.tucholski.pl). W zespole Nadpilicznych 
Parków Krajobrazowych znajduje się rezerwat przyrody Niebieskie Źródła (28,7 ha) 
(Chojnacka-Ożga i Gabryszewska, 2009). Został on utworzony dla ochrony źródeł 
krasowych o błękitnym zabarwieniu i dla zachowania ostoi licznych gatunków pta-
ków. Rezerwat ten obejmuje silnie pulsujące źródła typu limnokrenowego, które dają 
początek rzece Jana. Rezerwat Źródła Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy został 
utworzony dla ochrony całokształtu procesów wstecznej erozji źródliskowej. 

Morfologiczne warunki występowania źródeł na Niżu Polski są mniej korzystne 
niż na obszarze wyżyn i gór. Jak pokazuje mapa opracowana przez Dynowską (1986) 
i uzupełniona przez Chełmickiego i in. (2010), na płaskich równinach denudacyjnych, 
na obszarach zabagnionych i w deltach rzek źródeł praktycznie nie ma, są jedynie 
nieliczne wypływy porowe, o zróżnicowanej wydajności, w piaskach i żwirach. Wśród 
wypływów dominują formy nieskoncentrowane: wysięki, wycieki i młaki. Wydajność 
pojedynczych źródeł jest zwykle mała, w wybranych punktach często niemierzalna 
(co potwierdziły też nasze badania), ale strefy skupiające różne formy wypływu wody 
we wspólnej niszy mogą mieć duże rozmiary i osiągać znaczną wydajność (Baścik 
i Chełmicki, 2004). Na terenie rezerwatu istnieje kilkadziesiąt punktów, w których 
obserwowano wycieki i wysięki wody. Stanowiska wybrane do opracowania niniejszej 
pracy zlokalizowane były na całej powierzchni obszaru objętego ochroną. Chełmicki 
i in. (2010) wymieniają źródła Łyny, obok Staniszewskich Zdrojów koło Kartuz, jako 
jeden z przykładów dużych źródlisk. 

Ważnym wskaźnikiem i jednocześnie kryterium podziału wód źródlanych są ich 
cechy fizykochemiczne (Kozak, 2016). Poziom mineralizacji, skład chemiczny i tem-
peratura wody wiele mówią o głębokości i mechanizmie jej krążenia w środowisku 
skalnym oraz o stopniu zanieczyszczenia zbiornika podziemnego. Wodę w źródłach 
Łyny należy określić jako heterotermiczną, słodką i słabo zmineralizowaną (Pazdro, 
1983; Tomaszewski, 1996). Kwalifikacja źródeł heterotermicznych do odpowiedniej 
klasy odbywa się na podstawie średniej rocznej temperatury wody. Zgodnie z tą 
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RELACJA MIĘDZY ILOŚCIĄ DRYFUJĄCEJ 
ŻYWEJ MATERII W RZECE  
A SPOSOBEM UŻYTKOWANIA  
ZLEWNI I PRZEKSZTAŁCEŃ KORYTA

Wstęp
Sposób użytkowania zlewni rzek odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowa-

niu ekosystemów rzecznych, szczególnie w odniesieniu do kształtu sieci troficznej. 
Większy udział terenów rolniczych w użytkowaniu zlewni ma duży wpływ na wzrost 
związków biogennych, szczególnie związków fosforu i azotu (Soranno i in., 2015). 
Prowadzi to niewątpliwie do wzrostu żywej i martwej materii organicznej w rzece, 
objawiającej się wzrostem powierzchni porośnięcia przez makrofity, zwiększeniem 
liczebności organizmów wodnych. Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na 
wzrost substancji pokarmowych w rzece jest użytkowanie antropogeniczne jej zlewni 
objawiające się wzrostem powierzchni zabudowań i prowadzenia takich zabiegów 
utrzymaniowych koryta rzeki, które umożliwią przede wszystkim bezpieczeństwo 
przy nagłych powodziach, zabezpieczenie potrzeb energetycznych i retencję wody 
dla aglomeracji czy dla upraw rolnych i leśnych (Soranno i in., 2015). Dla zapewnienia 
tych potrzeb na rzekach budowane są budowle piętrzące wodę, tworzące zbiorni-
ki zaporowe, które zmieniają reżim rzeki zarówno hydrologiczny, jak i biologiczny. 
Wskutek wydłużonego czasu retencji wody, mniejszej prędkości prądu wody w zbior-
nikach zaporowych dochodzi do zjawisk nietypowych dla wód płynących, a typowych 
dla jezior przepływowych (Jones i in., 2004). W zbiornikach zaporowych dochodzi 
do gromadzenia znacznych ilości organicznych osadów dennych, bujnego rozwoju 
roślinności wodnej zarówno fitoplanktonu, jak i makrofitów oraz zmian w składzie 
ichtiofauny z rzecznej na jeziorową (Allan i Castillo, 2007).
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Relacja między ilością dryfującej żywej materii w rzece a sposobem użytkowania zlewni... Pinhao, Tua, Sabor) (rys. 1). Wszystkie rzeki są zróżnicowane pod kątem parametrów 
krajobrazowych, morfologicznych, środowiskowych (tabele 1, 2).  
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Tabela 1. Wartości danych środowiskowych mierzonych w ujściu każdej rzeki. OZ – 
odległość od ostatniej zapory zlokalizowanej powyżej stanowiska  

Rzeka 

Długość Powierzchnia 
zlewni Liczba zapór przed ujściem OZ Spadek 

koryta 

(km) (ha) małe śednie duże bardzo 
duże [km] [‰] 

(<5 m) (5-10 m) (10-30 m) (>30 m) 
Sousa 45 56151,0 3 – – – 2 3,2 
Tamega 125 334074,5 1 – – 1 4 6,9 
Corgo 41 46829,5 2 – – – 6 15,1 
Pinhao 33 27393,3 1 - – – 1 19,0 
Tua 117 380742,4 4 1 – – 1 14,9 
Sabor 127 386785,1 2 – – 1 2 8,6 
Radew 83 125484,9 1 2 – – 20 2,0 
Widawa 109 176400,6 – 2 – – 94 0,7 
Nysa Łużycka 253 442436,7 – 2 2 – 6 2,0 
Nysa Kłodzka 181 460310,2 1 1 1 – 1 5,1 
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Wskutek tych zmian w strefi e otwartej wody zbiorników zaporowych dochodzi do 
nagłego wzrostu żywej materii organicznej. Pojawia się szansa rozwoju i utrzymania 
populacji organizmów typowo jeziorowych, które w rzekach nie występują lub nie 
powinny osiągać dużej biomasy. Jednym ze wskaźników takich zmian jest zooplank-
ton i fi toplankton, którego właśnie w małych i średnich rzekach nie powinno być 
zbyt dużo (Czerniawski i Domagała, 2014). Jednak w wyniku zmian hydrologicznych, 
a mianowicie spowolnienia prędkości prądu wody, wzrostu związków pokarmowych 
oraz temperatury, w takich rzekach panują dogodne warunki do jego wzrostu, co nie 
jest naturalne. Zooplankton i fi toplankton gwałtowanie reagują na zmiany hydrolo-
giczne rzek, zwiększając przy tym liczebność i bogactwo gatunkowe. 

W niniejszej pracy podjęto próbę wskazania możliwości wykorzystania składni-
ków żywej materii organicznej dryfującej w rzece: zooplanktonu i chlorofi lu a, jako 
wskaźników zmian hydrologicznych rzek i zmian w sposobie użytkowania zlewni rze-
ki. Realizacja celu pracy opierała się na dwóch pytaniach: 1) Jaki rodzaj użytkowa-
nia zlewni ma większy wpływ na kształtowanie struktur jakościowych i ilościowych 
zooplanktonu oraz stężenia chlorofi lu a w dolnym odcinku rzek? 2) Jaki wpływ na 
struktury jakościowe i ilościowe zooplanktonu oraz stężenia chlorofi lu a w rzekach 
mają zapory o różnej wysokości piętrzenia? Autorzy pracy są świadomi, że zastoso-
wane zmienne środowiskowe i liczba użytych prób nie wyjaśnią w pełni podjętego 
problemu, stąd wyniki pracy należy traktować jako wstępne. 

Materiał i metody
Badania prowadzone były na czterech rzekach w Polsce (Radew, Nysa Kłodzka, 

Nysa Łużycka, Widawa) oraz sześciu rzekach w północnej Portugalii (Sousa, Tamega, 
Corgo, Pinhao, Tua, Sabor) (rys. 1). Wszystkie rzeki są zróżnicowane pod kątem pa-
rametrów krajobrazowych, morfologicznych, środowiskowych (tabele 1, 2). 
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filtrowana przez siatkę z gazy młyńskiej o wielkości oczka 30 μm. Pomiarów tempera-
tury wody i chlorofilu a dokonano przy użyciu sondy wieloparametrycznej Hydrolab 
DS5 (USA). Prędkość prądu wody mierzona była za pomocą elektromagnetycznego 
czujnika prędkości prądu wody OTT (Niemcy). Procentowy udział użytkowania zlewni 
wyznaczono na podstawie bazy danych Corine Land Cover, 2012 (CLC2012) (Buttner, 
2014). Użytkowanie zlewni obliczono przy użyciu oprogramowania QGIS Wien (2.8.7). 
Liczebność zooplanktonu i stężenie chlorofilu a potraktowano jako wskaźniki zmian 
ilościowych stosunków materii organicznej w rzekach pod wpływem czynników antro-
pogenicznych. Próby z rzek portugalskich pobierano w czerwcu 2015 roku, natomiast 
z rzek polskich w lipcu 2017 roku.
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Tabela 2. Wartości danych środowiskowych mierzonych na stanowiskach 
w górnym, środkowym i dolnym odcinku rzek 

Rzeka
Stanowisko – 
odcinek rzeki

Szerokość
koryta

Głębokość
Prędkość

prądu
Przepływ Temperatura

Chlorofil 
a

[m] [m] [m s-]) [m3⋅s-1] [ºC] [µg dm-3]

Sousa
góra 6,0 0,8 0,70 3,36 15 1,1

środek 11,0 1,2 0,65 8,58 16 0,9
ujście 19,0 2,0 0,60 22,80 17 2,5

Tamega
góra 15,0 0,4 0,70 4,20 17 1,0

środek 35,0 0,9 1,90 59,85 19 1,5
ujście 290,0 22,0 0,02 87,00 24 17,4

Corgo
góra 5,0 0,2 0,48 0,48 14 1,3

środek 15,0 0,7 0,58 6,09 19 1,5
ujście 13,0 0,7 1,20 10,92 23 2,0

Pinhao
góra 8,0 0,3 0,71 1,68 13 0,5

środek 10,0 0,6 0,50 3,00 15 0,5
ujście 40,0 2,0 0,07 5,60 17 5,0

Tua
góra 10,0 0,6 0,70 4,20 13 1,0

środek 150,0 2,9 0,02 6,53 22 10,2
ujście 44,0 1,0 0,70 30,80 22 5,0

Sabor
góra 16,0 0,2 0,50 1,60 17 1,5

środek 260,0 11,0 0,01 26,00 21 13,5
ujście 130,0 1,7 0,15 33,15 19 25,0

Widawa
góra 6 0,02 0,34 0,04 24 20,6

środek 4,5 0,41 0,50 0,92 21 2,5
ujście 15 0,6 0,38 3,42 21 3,5

Radew
góra 7 0,4 0,41 1,15 14 0,8

środek 15 0,8 0,24 2,88 18 15,8
ujście 14 1,2 0,32 5,38 17 2,0

Nysa
Łużycka

góra 12 0,5 0,64 3,84 19 1,9
środek 14 1,1 0,28 4,31 20 4,5
ujście 20 2,3 0,44 20,24 20 23,8

Nysa
Kłodzka

góra 10 0,8 0,40 3,20 18 0,9
środek 28 1,3 0,52 18,93 23 9,4
ujście 50 1,8 0,48 43,20 24 19,2

Latem 2015 i 2017 roku jednorazowo, w trzech odcinkach rzeki (górnym, środko-
wym i dolnym – przed ujściem do recypienta), dokonano poboru prób zooplanktonu 
i pomiarów stężenia chlorofilu a, temperatury wody, szerokości koryta, głębokości rzeki 
oraz prędkości prądu wody. Trzy ostatnie parametry posłużyły również do wylicze-
nia wartości przepływu wody w badanym odcinku rzeki. Próba zooplanktonu pobie-
rana była z 50 dm3 wody z nurtu rzeki, za pomocą 5-litrowego czerpacza Van Dorna 
(KC Denmark) z pięciu poziomów głębokości: 20%, 40%, 60%, 80% oraz z powierzchni 
wody (Czerniawski i Domagała, 2014; Czerniawski i Sługocki, 2018). Z każdej głębo-
kości pobierano 10 dm3 wody w celu uzyskania 50 dm3. Woda z zooplanktonem była 
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filtrowana przez siatkę z gazy młyńskiej o wielkości oczka 30 μm. Pomiarów tempera-
tury wody i chlorofilu a dokonano przy użyciu sondy wieloparametrycznej Hydrolab 
DS5 (USA). Prędkość prądu wody mierzona była za pomocą elektromagnetycznego 
czujnika prędkości prądu wody OTT (Niemcy). Procentowy udział użytkowania zlewni 
wyznaczono na podstawie bazy danych Corine Land Cover, 2012 (CLC2012) (Buttner, 
2014). Użytkowanie zlewni obliczono przy użyciu oprogramowania QGIS Wien (2.8.7). 
Liczebność zooplanktonu i stężenie chlorofilu a potraktowano jako wskaźniki zmian 
ilościowych stosunków materii organicznej w rzekach pod wpływem czynników antro-
pogenicznych. Próby z rzek portugalskich pobierano w czerwcu 2015 roku, natomiast 
z rzek polskich w lipcu 2017 roku.
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Tabela 2. Wartości danych środowiskowych mierzonych na stanowiskach 
w górnym, środkowym i dolnym odcinku rzek 

Rzeka
Stanowisko – 
odcinek rzeki

Szerokość
koryta

Głębokość
Prędkość

prądu
Przepływ Temperatura

Chlorofil 
a

[m] [m] [m s-]) [m3⋅s-1] [ºC] [µg dm-3]

Sousa
góra 6,0 0,8 0,70 3,36 15 1,1

środek 11,0 1,2 0,65 8,58 16 0,9
ujście 19,0 2,0 0,60 22,80 17 2,5

Tamega
góra 15,0 0,4 0,70 4,20 17 1,0

środek 35,0 0,9 1,90 59,85 19 1,5
ujście 290,0 22,0 0,02 87,00 24 17,4

Corgo
góra 5,0 0,2 0,48 0,48 14 1,3

środek 15,0 0,7 0,58 6,09 19 1,5
ujście 13,0 0,7 1,20 10,92 23 2,0

Pinhao
góra 8,0 0,3 0,71 1,68 13 0,5

środek 10,0 0,6 0,50 3,00 15 0,5
ujście 40,0 2,0 0,07 5,60 17 5,0

Tua
góra 10,0 0,6 0,70 4,20 13 1,0

środek 150,0 2,9 0,02 6,53 22 10,2
ujście 44,0 1,0 0,70 30,80 22 5,0

Sabor
góra 16,0 0,2 0,50 1,60 17 1,5

środek 260,0 11,0 0,01 26,00 21 13,5
ujście 130,0 1,7 0,15 33,15 19 25,0

Widawa
góra 6 0,02 0,34 0,04 24 20,6

środek 4,5 0,41 0,50 0,92 21 2,5
ujście 15 0,6 0,38 3,42 21 3,5

Radew
góra 7 0,4 0,41 1,15 14 0,8

środek 15 0,8 0,24 2,88 18 15,8
ujście 14 1,2 0,32 5,38 17 2,0

Nysa
Łużycka

góra 12 0,5 0,64 3,84 19 1,9
środek 14 1,1 0,28 4,31 20 4,5
ujście 20 2,3 0,44 20,24 20 23,8

Nysa
Kłodzka

góra 10 0,8 0,40 3,20 18 0,9
środek 28 1,3 0,52 18,93 23 9,4
ujście 50 1,8 0,48 43,20 24 19,2
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kości pobierano 10 dm3 wody w celu uzyskania 50 dm3. Woda z zooplanktonem była 
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Analogicznie do najwyższych liczebności zooplanktonu przedstawiał się procen-
towy udział planktonowych form zooplanktonu, a mianowicie wrotków planktono-
wych, widłonogów i wioślarek oraz wartości stężenia chlorofilu a (rys. 4, tabela 2). 
Organizmy planktonowe uzyskały swoją największą liczebność na tych samych sta-
nowiskach, na których obserwowano najwyższą liczebność całego zooplanktonu. Tak 
więc w każdej rzece obserwowano najwyższe liczebności zooplanktonu oraz najwięk-
szy udział planktonowych gatunków w liczebności całego zooplanktonu na stanowi-
skach zlokalizowanych w bliskiej odległości od zapór wodnych.

Wynik korelacji Spearmana wykazał, że w dolnym przyujściowym odcinku rzeki, 
w największym stopniu z liczebnością pelagicznych wrotków, wioślarek, widłonogów 
i ich naupliusów oraz chlorofilu a, skorelowane są pozytywnie przepływ rzeki, jej dłu-
gość i powierzchnia jej zlewni (P < 0,05) (tabela 3). Również obszary podmokłe i wodne 
mogą odgrywać istotną, pozytywną rolę w kształtowaniu struktur ilościowych wrotków 
pelagicznych oraz postaci dojrzałych i naupliusów widłonogów (P < 0,05). Ponadto 
wrotki pelagiczne i wioślarki skorelowane są pozytywnie z liczbą dużych i bardzo dużych 
zapór zlokalizowanych w korycie rzeki (P < 0,05).
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negatywnie skorelowane z prędkością prądu wody (P < 0,05). Wrotki planktonowe 
i wioślarki korelowały pozytywnie z szerokością koryta (P < 0,05). Zaobserwowano 
również istotne korelacje stężenia chlorofilu a z wartościami przepływu wody, tem-
peratury wody, szerokości koryta, głębokości rzeki (pozytywne) oraz z prędkością 
prądu wody (negatywną) (tabela 4). 

Wykazano również, że na każdym stanowisku w rzece, każda grupa zooplanktonu 
była istotnie pozytywnie skorelowana ze stężeniem chlorofilu a (P < 0,05). 

Tabela 3. Wynik korelacji Spearmana między wartościami parametrów 
środowiskowych a stężeniem chlorofilu, liczebnością wrotków pelagicznych 

(PRot), wrotków bentosowych (BRot), wioślarek (Cladocera), dojrzałych postaci 
i kopepoditów widłonogów (Copepoda) oraz naupliusów widłonogów (Cop). Analiza 

dotyczy wartości mierzonych na stanowisku zlokalizowanym w ujściu każdej rzeki 

Zmienna 
środowiskowa – niezależna

Zmienna zależna

chlorofil a PRot BRot Cladocera Copepoda NCop

Przepływ 0,68 0,65 -0,16 0,67 0,68 0,62
Długość rzeki 0,79 0,90 0,22 0,77 0,77 0,71

Powierzchnia zlewni 0,76 0,87 0,32 0,71 0,70 0,62
Tereny antropogeniczne -0,24 -0,07 0,49 -0,19 0,07 -0,15

Tereny rolne -0,05 -0,12 0,16 -0,15 -0,36 -0,26
Lasy i ekosystemy 

seminaturalne
-0,09 -0,10 -0,35 0,03 -0,09 0,15

Obszary podmokłe 0,26 0,63 0,43 0,38 0,61 0,52
Obszary wodne 0,38 0,67 0,38 0,48 0,55 0,68
Spadek koryta 0,10 -0,36 -0,21 -0,25 -0,41 -0,25
Temperatura 0,21 0,61 0,34 0,64 0,53 0,47

Odległość od zapory -0,26 0,14 -0,11 0,22 0,22 0,14
Liczba zapór powyżej 0,29 0,27 0,20 0,03 0,11 -0,04
Liczba zapór małych -0,20 -0,55 -0,32 -0,47 -0,50 -0,61

Liczba zapór średnich -0,04 0,41 0,55 0,16 0,22 0,20
Liczba zapór dużych 0,53 0,68 0,59 0,42 0,59 0,51

Liczba zapór bardzo dużych 0,53 0,35 -0,70 0,61 0,44 0,52

Czerwoną czcionką zaznaczono korelacje istotne statystycznie (P < 0,05).
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Rys. 4. Udział procentowy analizowanych grup zooplanktonu w ogólnej liczebności 

zooplanktonu na badanych stanowiskach w każdej rzece 
Objaśnienia: NCop – naupliusy Copepoda, BRot – wrotki bentosowe, PRot – wrotki 

pelagiczne. 
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że każda grupa zooplanktonu jest pozytywnie skorelowana z wartościami temperatury wody 
(P < 0,05) – najwyższe notowano za zbiornikami zaporowymi (tabela 4). Wszystkie 
planktery, za wyjątkiem wrotków bentosowych, były istotnie negatywnie skorelowane z 
prędkością prądu wody (P < 0,05). Wrotki planktonowe i wioślarki korelowały pozytywnie z 
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Dominantami w wodach płynących są wrotki (Basu i Pick, 1997). Jest to głównie spo-
wodowane ich krótkim cyklem rozwojowym, możliwością szybkiego kolonizowania 
nowych siedlisk i możliwością dryfowania na dalekie odległości, ze względu na ich 
mały ciężar właściwy, co ogranicza sedymentację do osadów oraz na małe rozmiary, co 
ogranicza wyżeranie przez ryby (Czerniawski i Domagała, 2014). Liczniejsze występowa-
nie wrotków pelagicznych w rzekach jest warunkowane występowaniem niewielkich 
zbiorników zaporowych nawet o relatywnie krótkim czasie retencji wody, co potwier-
dziły również wyniki korelacji uzyskane w niniejszej pracy (Czerniawski i Sługocki, 2018). 

Skorupiaki, w odróżnieniu od wrotków, występują w małych i średnich rzekach 
sporadycznie. Cechują się dłuższym cyklem rozwojowym niż wrotki, są znacznie 
cięższe i osiągają zdecydowanie większe rozmiary. Wszystkie te cechy utrudniają 
utrzymanie populacji skorupiaków w rzekach, nawet w niewielkich zbiornikach za-
porowych (Czerniawski i Domagała, 2014; Czerniawski i Sługocki, 2018). Skorupiaki 
pojawiają się w rzekach w warunkach odpowiednich do rozwoju, czyli charakteryzu-
jących się długim czasem retencji wody, prędkością prądu wody nieprzekraczającą 
0,1 m s-1, obecnością relatywnie dużych powierzchni strefy otwartej wody i obecno-
ścią makrofitów (Kuczyńska-Kippen i Nagengast, 2006; Czerniawski i Sługocki, 2017). 
W analizowanych rzekach zaobserwowano skorupiaki w odcinkach, w których takie 
warunki występowały, a szczególnie za bardzo dużymi zbiornikami zaporowymi.

Jedynymi formami skorupiaków, które w rzekach są liczniej obserwowane, są ich for-
my larwalne, szczególnie naupliusy (Basu i Pick, 1997). Podobnie jak w przypadku wrot-
ków, z tych samych powodów naupliusy przenoszone są na znacznie dalsze odległości 
niż dojrzałe skorupiaki. Również w prezentowanych rzekach taki układ zaobserwowano. 
Naupliusy notowano na każdym stanowisku, znacznie liczniej niż ich postaci dojrzałe, 
a znacznie liczniej na stanowiskach zlokalizowanych za zbiornikami zaporowymi. 

Najwyższe wartości stężenia chlorofilu a również były notowane za zbiornikami 
zaporowymi, co zapewne było spowodowane wyższą produkcją fitoplanktonu w tych 
zbiornikach niż w korycie rzeki. O podobnym wpływie tych samych czynników na 
struktury zooplanktonu i stężenia chlorofilu a w rzekach świadczy ich wzajemna oraz 
pozytywna i istotna korelacja, co jest pospolitym zjawiskiem występującym w wo-
dach stojących i płynących (Gołdyn i Kowalczewska-Madura, 2008).

Jak wspomniano wyżej, na przestrzenny rozkład liczebności zooplanktonu i stę-
żenia chlorofilu a w dolnym odcinku badanych rzek, jak i na ich całej długości, miały 
wpływ przekształcenia w korycie, a szczególnie obecność zbiorników zaporowych. 
Przekształcenia w korycie, zapory i zbiorniki zaporowe, i w związku z tym zmniejsze-
nie prędkości prądu wody, przyczyniały się do odcinkowego zwiększenia liczebności 
zooplanktonu i stężenia chlorofilu a. Wydaje się również, że istotne korelacje bada-
nych zmiennych zależnych z liczebnością zooplanktonu i stężeniem chlorofilu a były 
uzależnione i skorelowane właśnie z obecnością zbiorników zaporowych. 
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Tabela 4. Wynik korelacji Spearmana między wartościami parametrów 
środowiskowych a stężeniem chlorofilu i liczebnością grup zooplanktonu. Analiza 

dotyczy wartości mierzonych na każdym stanowisku w każdej rzece 

Zmienna 
środowiskowa – 

niezależna

Zmienna zależna

chlorofil a PRot BRot Cladocera Copepoda NCop

Przepływ 0,48 0,20 0,13 0,31 0,03 0,11
Temperatura 0,75 0,61 0,46 0,73 0,53 0,50

Szerokość koryta 0,64 0,38 0,14 0,41 0,14 0,22
Głębokość rzeki 0,58 0,31 0,14 0,34 0,17 0,25
Prędkość prądu -0,56 -0,56 0,08 -0,53 -0,58 -0,62

Oznaczenia skrótów i symboli jak w tabeli 3.

Tabela 5. Wynik korelacji Spearmana między stężeniem chlorofilu a  
a liczebnością grup zooplanktonu. Analiza dotyczy wartości mierzonych  

na każdym stanowisku w każdej rzece 

Zmienna środowiskowa – 
niezależna

Zmienna zależna
PRot BRot Cladocera Copepoda NCop

Chlorofil a 0,70 0,42 0,84 0,63 0,65

Oznaczenia skrótów i symboli jak w tabeli 3.

Dyskusja
W rzekach największe ilości materii organicznej obserwowane są w ich dolnych 

odcinkach, co jest powszechnie wiadome i opisane przez twórców teorii kontinu-
um rzecznego (Vanotte i in., 1980). Będący częścią materii organicznej zooplank-
ton i fitoplankton osiąga największą biomasę właśnie w dolnych odcinkach rzek, 
co potwierdzają wyniki prezentowanych badań oparte na liczebności zooplanktonu 
i stężeniu chlorofilu a. Jednak na ostateczną wartość tych mierzonych parametrów 
miały jeszcze wpływ warunki hydrologiczne i zlewniowe, i te naturalne, i te antropo-
geniczne, decydujące o przestrzennym układzie liczebności zooplanktonu i stężeniu 
chlorofilu a (Allan i Castillo, 2007). Z wyników prezentowanej pracy można wniosko-
wać, że zbiorniki zaporowe w największym stopniu wpływały na wzrost liczebności 
zooplanktonu i stężenia chlorofilu a, traktowanych jako wskaźniki zmian ilości materii 
organicznej w rzekach powodowanych wpływem sposobu użytkowania zlewni lub 
przekształceń koryta rzek. 

Jak w większości opisywanych wód płynących, tak i w analizowanych rzekach 
zaobserwowano typowy przestrzenny rozkład poszczególnych grup zooplanktonu. 
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Wydaje się też, że wysokość piętrzenia wody przez zaporę miała duże znaczenie 
przy kształtowaniu struktur analizowanych parametrów biologicznych. Nie powinno 
to dziwić, ponieważ im większa zapora, tym większa powierzchnia zbiornika zapo-
rowego i strefy otwartej wody, a co za tym idzie dłuższy czas retencji wody, co ma 
niewątpliwy wpływ na możliwość rozwoju zooplanktonu i fitoplanktonu (Czerniawski 
i Sługocki, 2018). Warto też podkreślić, że bez względu na spadek rzeki i inne warunki 
hydrologiczne oraz sposób użytkowania zlewni, to właśnie obecność zapór, a szcze-
gólnie zapór dużych i bardzo dużych, miała największe znaczenie w kształtowaniu 
struktur żywej materii organicznej w prezentowanych rzekach. Ponadto zaobser-
wowano większe liczebności zooplanktonu i wyższe stężenie chlorofilu a w rzekach 
o większym spadku, co nie powinno być naturalnym zjawiskiem, ponieważ plankton 
reaguje negatywnie na zwiększenie prędkości prądu wody. Jednak zmiany w korytach 
rzek wyżynnych, dokonane przez człowieka, są większe niż w rzekach nizinnych. Dla-
tego rzeki wyżynne, pomimo dużego spadku, charakteryzują się o wiele większymi 
i bardziej nagłymi zmianami materii organicznej niż rzeki nizinne. Uzależnione to 
jest od większej przebudowy koryta rzecznego, a przede wszystkim budowy dużych 
zbiorników zaporowych, zdecydowanie większych niż w rzekach nizinnych.

Jedynym czynnikiem zlewniowym, który mógł mieć istotny i pozytywny wpływ na 
zooplankton, były obszary wodne i podmokłe. Należy to traktować jako możliwość 
przedostawania się zooplanktonu z terenów podmokłych i zbiorników wody stojącej 
do koryta rzeki (Karpowicz, 2017). Warto zaznaczyć, że pomimo nikłego udziału pro-
centowego tych obszarów w powierzchni całej zlewni rzek, miały one duże znaczenie 
we wzroście materii organicznej w rzekach. 

Podsumowanie
Wyniki niniejszej pracy pokazują, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na 

wzrost ilości żywej, dryfującej materii organicznej w rzekach mają duże i bardzo duże 
zbiorniki zaporowe, stwarzające dogodne warunki do rozwoju organizmów plankto-
nowych. Jednak aby w pełni potwierdzić tę tezę, należy wykonać podobne badania 
na znacznie większej liczbie rzek, nie tylko po to, aby potwierdzić wpływ zbiorników 
zaporowych, ale również po to, aby wykazać istotne oddziaływanie sposobu użytko-
wania zlewni. Nie wydaje się bowiem, aby sposób użytkowania zlewni rzeki nie miał 
istotnego wpływu na wahania ilości żywej materii organicznej w rzekach. Warto przy 
okazji dodać, że skład gatunkowy i liczebność zooplanktonu może być dobrym wskaź-
nikiem zarówno statusu troficznego, jak i przekształceń koryta rzecznego, co niestety 
nie znalazło miejsca pośród biologicznych wskaźników stosowanych w ocenie wód 
śródlądowych zawartych w Ramowej dyrektywie wodnej. 
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Wydaje się też, że wysokość piętrzenia wody przez zaporę miała duże znaczenie 
przy kształtowaniu struktur analizowanych parametrów biologicznych. Nie powinno 
to dziwić, ponieważ im większa zapora, tym większa powierzchnia zbiornika zapo-
rowego i strefy otwartej wody, a co za tym idzie dłuższy czas retencji wody, co ma 
niewątpliwy wpływ na możliwość rozwoju zooplanktonu i fitoplanktonu (Czerniawski 
i Sługocki, 2018). Warto też podkreślić, że bez względu na spadek rzeki i inne warunki 
hydrologiczne oraz sposób użytkowania zlewni, to właśnie obecność zapór, a szcze-
gólnie zapór dużych i bardzo dużych, miała największe znaczenie w kształtowaniu 
struktur żywej materii organicznej w prezentowanych rzekach. Ponadto zaobser-
wowano większe liczebności zooplanktonu i wyższe stężenie chlorofilu a w rzekach 
o większym spadku, co nie powinno być naturalnym zjawiskiem, ponieważ plankton 
reaguje negatywnie na zwiększenie prędkości prądu wody. Jednak zmiany w korytach 
rzek wyżynnych, dokonane przez człowieka, są większe niż w rzekach nizinnych. Dla-
tego rzeki wyżynne, pomimo dużego spadku, charakteryzują się o wiele większymi 
i bardziej nagłymi zmianami materii organicznej niż rzeki nizinne. Uzależnione to 
jest od większej przebudowy koryta rzecznego, a przede wszystkim budowy dużych 
zbiorników zaporowych, zdecydowanie większych niż w rzekach nizinnych.

Jedynym czynnikiem zlewniowym, który mógł mieć istotny i pozytywny wpływ na 
zooplankton, były obszary wodne i podmokłe. Należy to traktować jako możliwość 
przedostawania się zooplanktonu z terenów podmokłych i zbiorników wody stojącej 
do koryta rzeki (Karpowicz, 2017). Warto zaznaczyć, że pomimo nikłego udziału pro-
centowego tych obszarów w powierzchni całej zlewni rzek, miały one duże znaczenie 
we wzroście materii organicznej w rzekach. 

Podsumowanie
Wyniki niniejszej pracy pokazują, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na 

wzrost ilości żywej, dryfującej materii organicznej w rzekach mają duże i bardzo duże 
zbiorniki zaporowe, stwarzające dogodne warunki do rozwoju organizmów plankto-
nowych. Jednak aby w pełni potwierdzić tę tezę, należy wykonać podobne badania 
na znacznie większej liczbie rzek, nie tylko po to, aby potwierdzić wpływ zbiorników 
zaporowych, ale również po to, aby wykazać istotne oddziaływanie sposobu użytko-
wania zlewni. Nie wydaje się bowiem, aby sposób użytkowania zlewni rzeki nie miał 
istotnego wpływu na wahania ilości żywej materii organicznej w rzekach. Warto przy 
okazji dodać, że skład gatunkowy i liczebność zooplanktonu może być dobrym wskaź-
nikiem zarówno statusu troficznego, jak i przekształceń koryta rzecznego, co niestety 
nie znalazło miejsca pośród biologicznych wskaźników stosowanych w ocenie wód 
śródlądowych zawartych w Ramowej dyrektywie wodnej. 
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Wstęp
Pochodzenie zbiornika wodnego może wpływać na wykształcenie specyficznych 

warunków środowiskowych, związanych m.in. z charakterystyczną kombinacją parame-
trów morfologicznych misy, typem gleby, czasem powstania zbiornika, rodzajem bez-
pośredniego otoczenia czy warunkami klimatycznymi (Kalettka i Rudat, 2006; Nitzsche 
i in., 2017). Czynniki te z kolei mogą wpływać na wykształcenie się unikatowych zgrupo-
wań organizmów (Nagengast i in., 2013), w tym i zooplanktonu (Ławniczak i in., 2008; 
Joniak i Kuczyńska-Kippen, 2016). Istnieją prace, które wskazują na różnice wynikające 
z pochodzenia zbiornika naturalnego bądź sztucznego (Merrix-Jones i in., 2013). Inne 
wskazują na specyfikę warunków środowiskowych w powiązaniu z różnymi typami 
pochodzenia zbiorników wodnych (Heng i in., 2006; Paira i Drago, 2007; Rzętała, 2008; 
Jachimko i Kasprzak, 2011). Zdecydowanie mniej prac (np. Karpowicz, 2017; Napiór-
kowski i Napiórkowska, 2017) pokazuje bezpośredni związek pochodzenia zbiornika 
wodnego z występowaniem charakterystycznych zgrupowań organizmów. Stąd po-
jawiła się konieczność przeprowadzenia analiz różnorodności zbiorowisk zooplankto-
nu w oczkach wodnych, różniących się genezą. Pod uwagę wzięto trzy typy stawów: 
(1) polodowcowe, które należą do najliczniejszego typu zbiorników wodnych w Polsce, 
w obrębie obszarów młodoglacjalnych; (2) starorzecza usytuowane w dolinach rzecz-
nych; (3) sztuczne stawy o antropogenicznym charakterze, powstałe w wyniku proce-
su wydobywania kopalin (np. gliny, piasku czy żwiru). Wszystkie trzy typy stawów są 
szeroko rozpowszechnione na całym świecie, ale wiedza na temat ich funkcjonowania, 
a w szczególności odrębności zasiedlającej fauny, jest wciąż niewystarczająca.
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zlokalizowane były na obszarach podlegających ochronie, takich jak m.in. Rogaliński 
Park Krajobrazowy, Nadwarciański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolina By-
strzycy czy Nowosolska Dolina Odry – obszary Natura 2000.

W badaniach terenowych, prowadzonych w latach 2008-2014, do poboru zooplank-
tonu w toni wodnej używano standardowych metod z zastosowaniem czerpacza pięcioli-
trowego. Natomiast dla stref roślinnych używano rury pleksiglasowej o średnicy 50 mm. 
Metoda ta, polecana przez wielu badaczy planktonu w strefie litoralu (m.in. Schriver i in., 
1995), zapewniała niewielką ingerencję w strukturę badanych płatów roślinnych. Równo-
cześnie umożliwiała pobór materiału badawczego w całym przekroju tych kęp, zapewniając 
pobór prób ze wszystkich głębokości, od dna do powierzchni. Ponadto krótki czas poboru 
prób pozwolił na ograniczenie możliwości ucieczki organizmów zooplanktonowych z prze-
strzeni międzyroślinnych, zapewniając pełne rozpoznanie taksonomiczne kępy roślinnej.

Objętości pobieranych prób to 20 litrów dla prób z toni wodnej oraz 5 litrów dla 
prób ze stanowisk zdominowanych przez makrofity ze względu na ogromną ilość 
peryfitonu oraz zawiesiny organicznej obecnych w próbach spomiędzy poszczegól-
nych roślin. Próby zooplanktonu przecedzano w pierwszej kolejności za pomocą sita 
o średnicy oczek około 2 mm, w celu wyeliminowania większych fragmentów materii 
organicznej, a następnie zagęszczano przy użyciu siatki planktonowej (średnica oczek 
45 µm). Zebrany materiał utrwalano 4-procentowym roztworem formaliny.

Wrotki i skorupiaki oznaczano, bazując na materiale utrwalonym. 
Celem określenia zróżnicowania gatunkowego wrotków zasiedlających poszcze-

gólne typy roślinności wodnej zastosowano współczynnik różnorodności gatunkowej 
Shannona-Weavera (Margalef, 1957).

Porównując podstawowe parametry biocenotyczne zgrupowań zooplanktonu 
(bogactwo gatunkowe i wskaźnik Shannona-Weavera) dla trzech analizowanych ty-
pów drobnych zbiorników wodnych, stosowano test nieparametryczny – Kruskala-
-Wallisa, ze względu na rozkład danych istotnie różny od rozkładu normalnego. Prze-
prowadzono również test porównań wielokrotnych (post hoc Tukey test).

Wyniki i dyskusja
W celu analizy wpływu genezy drobnego zbiornika wodnego na różnorodność 

wrotków (Rotifera) i skorupiaków (Cladocera i Copepoda), włączając w to bogactwo 
gatunków i wskaźnik różnorodności gatunkowej, porównano grupę 200 oczek wod-
nych (po 93 stanowiska badawcze w każdym typie) spośród zbiorników o sztucznym 
pochodzeniu, polodowcowym i starorzeczy. 

Spośród łącznie 389 oznaczonych taksonów zooplanktonu wykazano 286 Rotifera 
oraz 103 taksony Crustacea (68 Cladocera i 35 Copepoda). Analizując trzy typy zbiorników 
wodnych stwierdzono, że największym łącznym bogactwem gatunkowym cechowały się 
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Biorąc pod uwagę specyfikę pochodzenia zbiorników wodnych, wiele badań kon-
centruje się na jeziorach przyrzecznych, takich jak starorzecza (np. Dawidek i Ferencz, 
2012; Bortolini i in., 2016; Dembowska i Kubiak-Wójcicka, 2017), które mogą funkcjo-
nować odmiennie od typowych zbiorników polodowcowych czy sztucznych. Stawy 
pochodzenia polodowcowego to typowy element fizjograficzny obszaru późnego 
zlodowacenia, będący szeroko rozpowszechnionym typem ekosystemów wodnych 
w Europie (Kalettka i Rudat, 2006). Często są one zlokalizowane w krajobrazie prze-
kształconym antropogenicznie, o dużym udziale gruntów użytkowanych rolniczo. 
Stąd większość z nich ma charakter eutroficzny (Kuczyńska-Kippen i Joniak, 2016). 
Podobnie jak stawy poeksploatacyjne, powstałe jako efekt pozyskiwania kopalin, 
np. gliny, piasku, żwiru czy torfu, są niejednokrotnie zlokalizowane na obszarach 
miejskich i półprzemysłowych. Ale ich powstanie może przyczynić się do zwiększenia 
bioróżnorodności w skali lokalnej (Ruhi i in., 2009; Sartori i in., 2015).

Ze względu na fakt, że wpływ pochodzenia stawów na funkcjonowanie niewielkiego 
powierzchniowo i płytkiego ekosystemu i jego organizmów jest nadal niedoszacowany, 
podjęto analizę różnorodności zgrupowań zooplanktonu w aspekcie typu stawów. Ba-
dania takie są szczególnie istotne dla wypracowania metod oceny jakości wód drobnych 
zbiorników wodnych, ale w konsekwencji także do poprawy warunków środowiskowych 
krajobrazu wodnego naszego kraju. Zastosowanie różnorodności zgrupowań organizmów 
do oceny kondycji ekosystemu wodnego jest polecane przez wielu badaczy różnych grup 
organizmów wodnych (Céréghino i in., 2007; Blicharska i in., 2016; Hill i in., 2016).

Materiał i metody
Badaniami objęto 279 stanowisk w obrębie łącznie dwustu drobnych zbiorników 

wodnych. Każdy typ stawu (polodowcowe, sztuczne, starorzecza) był reprezentowany 
przez równą liczbę stanowisk – 93. Badane stawy zlokalizowane były w zróżnicowanym 
typie zlewni (tereny leśne, rolnicze, zurbanizowane) w środkowo-zachodniej części Polski, 
obejmując województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie oraz dolnoślą-
skie. Uwzględniono stanowiska w otwartej toni wodnej i zdominowane przez makrofity 
(m.in. Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum czy Potamogeton pectinatus 
spośród elodeidów oraz Phragmites australis, Typha angustifolia i Typha latifolia w grupie 
helofitów). Przeważały stanowiska zlokalizowane w otwartej wodzie (180). 

Stawy polodowcowe, powstałe wskutek działalności lodowca, położone były w za-
głębieniach terenu obszarów młodoglacjalnych. Zbiorniki sztuczne, powyrobiskowe, 
usytuowane były w miejscach wcześniejszego wydobycia różnorodnych kopalin. Wśród 
nich były glinianki, torfianki, ale też zbiorniki wodne powstałe w żwirowniach i piaskow-
niach. Natomiast analizowane starorzecza usytuowane były w dolinach rzecznych War-
ty, Odry, Noteci, Wełny i Bystrzycy. Z wyjątkiem pojedynczych zbiorników, starorzecza 
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starorzecza (306 gatunków łącznie) w stosunku do zbiorników sztucznych (283) i polo-
dowcowych (279). Również wartości średnie bogactwa gatunkowego były istotnie naj-
wyższe w starorzeczach zarówno w przypadku wrotków (31 gatunków), jak i skorupiaków 
(11 gatunków). Również w przypadku wskaźnika Shannona-Weavera zarówno dla wrot-
ków, jak i skorupiaków wartości uzyskane dla starorzeczy były najwyższe w porównaniu 
ze stawami o sztucznym i polodowcowym pochodzeniu (rys. 1 i 2). Świadczy to o istnieniu 
zróżnicowania między zbiornikami o odmiennym pochodzeniu. Szczególnie starorzecza 
wyróżniały się od zbiorników sztucznych i polodowcowych ze względu na istnienie istot-
nych różnic dla wykonanych testów porównań wielokrotnych (tabela 1). Wielu autorów 
wskazuje na rolę różnorodności siedlisk wodnych w obrębie naturalnych dolin rzecznych, 
co przekłada się na zwiększenie bioróżnorodności (Gallardo i in., 2008; Obolewski, 2011; 
Obolewski i Glińska-Lewczuk, 2011; Waldon-Rudzionek, 2017). Analizowane starorzecza 
położone były w większości na obszarach poddanych różnym formom ochronnym, przy 
czym dominującymi formami były parki krajobrazowe, które, według Internati onal Union 
for Conservati on of Nature (IUCN), powinny zabezpieczać zbalansowaną koegzystencję 
między ludźmi i przyrodą, co znalazło potwierdzenie w wysokiej różnorodności biologicz-
nej zgrupowań zooplanktonu zasiedlającego starorzecza w środkowo-zachodniej części 
Polski. Ponadto wysokie walory przyrodnicze starorzeczy były potwierdzone przez wielu 
badaczy, którzy stwierdzali duży udział gatunków uznawanych za rzadkie bądź nieczęsto 
występujące w faunie Polski w tym właśnie typie zbiornika wodnego. Kuczyńska-Kippen 
i Basińska (2014) wykazały występowanie rzadkich wrotków, jak np. Colurella tessela-
ta, Lecane subti lis, Lepadella rott enburgi, Testudinella caeca czy Trichocerca iernis. Ale 
ponadto stwierdziły, że starorzecza cechowały się ogólnie niskim udziałem gatunków 
wskaźnikowych dla eutrofi i i równocześnie znacznym udziałem gatunków mezotrofi cz-
nych, takich jak np. Ascomorpha ovalis, Gastropus stylifer czy Kellicotti  a longispina. Z kolei 
Karpowicz (2017) oznaczył nowy dla polskiej fauny gatunek widłonoga – Metacyclops 
planus – w starorzeczach zlokalizowanych w Dolinie Górnej Narwi. Również starorzecza są 
miejscem występowania gatunków rzadkich dla zgrupowań fi toplanktonu, jak np. zielenic 
z rodziny toczkowatych (Volvocaceae) (Dembowska, 2013).

Nie odnotowano natomiast różnic w różnorodności zgrupowań Roti fera i Crustacea 
w przypadku stawów sztucznych i polodowcowych, co wskazuje na ich duży stopień po-
dobieństwa warunków środowiskowych. Mimo że stawy polodowcowe podlegają pew-
nym formom ochrony w niektórych krajach (Kalett ka i Rudat, 2006), co pozwala właściwie 
zarządzać zanikaniem tego typu ekosystemów wodnych z europejskiego krajobrazu ze 
względu na ich częste położenie w terenie rolniczym, są często narażone na degradację 
(Kalett ka i Rudat, 2006; Nitzsche i in., 2017). Dlatego też stawy polodowcowe posiadają 
często wody eutrofi czne, stąd wartość ekologiczna tego typu zbiorników wodnych może 
być niższa niż stawów zlokalizowanych na obszarach chronionych. 
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SZTUCZNE FR POLODOWCOWE FR STARORZECZA FR
Rotifera [%] Rotifera [%] Rotifera [%]

Lecane luna 40 Euchlanis dilatata 41 Mytylina ventralis 52
Lepadella ovalis 40 Keratella quadrata 40 Filinia longiseta 49

Brachionus angularis 37 Lecane bulla 40 Lecane hamata 48

Euchlanis dilatata 35 Brachionus 
quadridentatus 39 Colurella obtusa 47

Lecane lunaris 35 Brachionus angularis 38 Euchlanis dilatata 46
Trichocerca similis 35 Cephalodella gibba 37 Lecane bulla 46
Mytylina ventralis 33 Cephalodella sp. 34 Lepadella ovalis 45

Brachionus 
quadridentatus 30 Colurella adriatica 34 Cephalodella ventripes 44

Colurella adriatica 30 Cephalodella catellina 32 Pompholyx complanata 43
Filinia longiseta 27 Polyarthra remata 31 Trichocerca rattus 42

Trichocerca pusilla 27 Lecane luna 30 Lecane luna 41
Lepadella 

quadricarinata 26 Colurella obtusa 28 Cephalodella gibba 39

Synchaeta sp. 25 Keratella testudo 27 Lepadella 
quadricarinata 39

Colurella obtusa 23 Cephalodella ventripes 26 Colurella adriatica 38
Trichocerca rattus 23 Lecane quadridentata 25 Lecane lunaris 38

Mytilina mucronata 22 Trichocerca rattus 25 Mytilina mucronata 35
Asplanchna priodonta 20 Lecane lunaris 24 Trichocerca pusilla 35

Cladocera Trichocerca weberi 24 Trichotria pocillum 33

Chydorus sphaericus 72 Trichocerca 
dixon-nutalli 23 Dissotrocha aculleata 32

Bosmina longirostris 49 Filinia longiseta 22 Lecane quadridentata 30
Ceriodaphnia 
quadrangula 44 Synchaeta pectinata 20 Keratella testudo 28

Scapholeberis 
mucronata 32 Trichocerca pusilla 20 Monommata sp. 28

Bosmina coregoni 30 Cladocera Asplanchna priodonta 27
Simocephallus 

exspinosus 28 Chydorus sphaericus 77 Trichocerca musculus 27

Ceriodaphnia pulchella 26 Ceriodaphnia 
quadrangula 42 Lepadella triptera 26

Acroperus harpae 24 Bosmina longirostris 38 Scaridium longicaudum 26

Alona rectangula 23 Simocephallus 
exspinosus 37 Cephalodella auriculata 25

Pleuroxus aduncus 22 Alonella excisa 31 Ascomorpha ecaudis 24
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Niezależnie od typu zbiornika, gatunki takie jak: Anuraeopsis fissa, Colurella 
uncinata, Keratella cochlearis, Lecane closterocerca, Lepadella patella, Bdelloidea, 
Polyarthra vulgaris oraz Chydorus sphaericus wystąpiły z częstością powyżej 50% 
(tabela 2). Są one typowymi reprezentantami zwierząt planktonowych zasiedla-
jących strefy otwartej toni wodnej (np. Anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis, 
Bdelloidea, Polyarthra vulgaris), jak i związanych ze strefą roślinną różnorodnych 
zbiorników wodnych (Colurella uncinata, Lecane closterocerca, Lepadella patella). 
Świadczy to o dużym stopniu heterogenii siedliskowej w drobnych zbiornikach 
wodnych (Basińska i in., 2014; Kuczyńska-Kippen i Basińska, 2014), gdzie otwarta 
toń wodna jest zazwyczaj ograniczona do przestrzeni wypełniających luki między 
płatami makrofitów. Najbardziej zróżnicowaną strukturę gatunków o najwyższej 
frekwencji odnotowano w przypadku starorzeczy, co potwierdza ogólnie najlepsze 
warunki panujące w tym typie stawów.

Tabela 2. Częstość (Fr) występowania gatunków zooplanktonu (wrotki, 
wioślarki, widłonogi) w trzech typach drobnych zbiorników wodnych (sztuczne, 
polodowcowe, starorzecza). Przedstawiono tylko gatunki o częstości > 20% prób

SZTUCZNE FR POLODOWCOWE FR STARORZECZA FR
Rotifera [%] Rotifera [%] Rotifera [%]

Keratella cochlearis 90 Lecane closterocerca 90 Keratella cochlearis 88
Lecane closterocerca 84 Lepadella patella 81 Lecane closterocerca 87

Lepadella patella 73 Anuraeopsis fissa 76 Colurella uncinata 83
Colurella uncinata 69 Keratella cochlearis 76 Bdelloidea 81

Bdelloidea 68 Bdelloidea 72 Polyarthra vulgaris 80
Keratella quadrata 68 Polyarthra vulgaris 65 Anuraeopsis fissa 70

Polyarthra vulgaris 61 Colurella uncinata 62 Keratella cochlearis 
f  tecta 69

Anuraeopsis fissa 59 Lepadella ovalis 55 Keratella quadrata 68
Lecane bulla 54 Mytylina ventralis 51 Lepadella patella 68

Keratella cochlearis f  
tecta 52 Testudinella patina 49 Testudinella patina 65

Polyarthra remata 49 Keratella cochlearis 
f  tecta 45 Polyarthra remata 59

Testudinella patina 46 Mytilina mucronata 45 Brachionus 
quadridentatus 58

Philodina sp. 44 Lecane hamata 42 Trichocerca similis 54

Lecane hamata 43 Lepadella 
quadricarinata 42 Brachionus angularis 53
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Starorzecza jako siedlisko wysokiej różnorodności zgrupowań zooplanktonu zasiedlającego drobne... 

Wnioski
Zróżnicowanie zgrupowań zooplanktonu jest zwykle związane z przestrzenną 

i czasową zmiennością środowiska. Jednak pochodzenie zbiornika wodnego, które 
może wpływać na ogólne funkcjonowanie zasiedlających biocenoz, a tym samym 
na specyfikę organizmów, również istotnie różnicuje plankton zwierzęcy. Starorze-
cza cechowały się najwyższą różnorodnością zgrupowań zooplanktonu (zarówno 
wrotków, jak i skorupiaków) spośród badanych trzech grup stawów (polodowcowe, 
sztuczne, starorzecza), co było w dużym stopniu związane z ich lokalizacją w obrębie 
terenów chronionych o niskim stopniu przekształceń antropogenicznych (obszary 
Natura 2000, parki krajobrazowe). Dlatego starorzecza, jako istotny element dolin 
rzecznych, stanowią cenny faunistycznie element krajobrazu wodnego.
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SZTUCZNE FR POLODOWCOWE FR STARORZECZA FR
Rotifera [%] Rotifera [%] Rotifera [%]

Copepoda Scapholeberis 
mucronata 27 Cephalodella catellina 24

Mesocyclops 
oithonoides 31 Bosmina coregoni 24 Lepadella rhomboides 24

Mesocyclops leuckarti 25 Simocephallus vetulus 23 Squatinella rostrum 24
Alona rectangula 20 Lepadella acuminata 23

Pleuroxus aduncus 20 Keratella ticinensis 22
Copepoda Synchaeta pectinata 22

Mesocyclops leuckarti 23 Trichocerca 
dixon-nutalli 22

Ascomorpha saltans 20
Trichocerca weberi 20

Cladocera
Chydorus sphaericus 78
Bosmina longirostris 71

Bosmina coregoni 49
Ceriodaphnia 
quadrangula 49

Simocephallus 
exspinosus 46

Ceriodaphnia pulchella 38
Acroperus harpae 32
Pleuroxus aduncus 31

Alonella exigua 29
Simocephallus vetulus 29

Graptoleberis 
testudinaria 28

Scapholeberis 
mucronata 27

Diaphanosoma 
brachyurum 24

Pleuroxus truncatus 20
Copepoda

Thermocyclops 
oithonoides 55

Mesocyclops leuckarti 42
Harpacticoidae 32

Acanthocyclops vernalis 26
Acanthocyclops viridis 24
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TYP ZLEWNI JAKO CZYNNIK 
RÓŻNICUJĄCY ZBIOROWISKA ROŚLINNE 
W STARORZECZACH RZEKI WARTY

Wstęp
Starorzecza, położone w dolinach dużych nizinnych rzek, powstają przede wszyst-

kim w wyniku odcięcia głównego nurtu rzecznego. Mogą również powstać w efekcie 
regulacji dna rzeki (Jezierska-Madziar, 2005). W większości są to niewielkie zbiorniki 
wodne o powierzchni zwykle mniejszej niż jeden hektar (Penczak i in., 2005).

Mimo niewielkiej powierzchni tego typu ekosystemu wodnego, starorzecza peł-
nią szereg ważnych i z punktu widzenia przyrody niezwykle istotnych funkcji zarówno 
w skali lokalnej, jak i środowiskowej (Ławniczak i in., 2008; Obolewski i Glińska-
-Lewczuk, 2011; Joniak i Kuczyńska-Kippen, 2016). Poza niezwykle cenną rolą krajo-
brazową, należy szczególnie podkreślić ich rolę jako siedliska przyczyniającego się do 
wzbogacania różnorodności biologicznej (Winemiller i in., 2000; Karpowicz, 2017). 

Wielu autorów wskazuje na rolę zlewni w kształtowaniu nie tylko warunków 
abiotycznych wód (m.in. Heng i in., 2006; Kuczyńska-Kippen i Joniak, 2010), ale także 
struktury różnorodnych grup organizmów wodnych, w tym roślin (Akasaka i in., 2010; 
Grzybowski, 2014), fitoplanktonu (Busse i in., 2006; Celewicz-Gołdyn i Kuczyńska-
-Kippen, 2017; Dembowska i Kubiak-Wójcicka, 2017), zwierząt bezkręgowych (Dod-
son i in., 2005; Eyre i in., 2005; Kuczyńska-Kippen, 2009; Gimenez i Higuti, 2017) 
i kręgowców (Steffy i Kilham, 2006; Filgueira i in., 2016; Wilkinson i in., 2018).

W przypadku starorzeczy istotnym czynnikiem kształtującym warunki życia dla bio-
cenoz organizmów są też zmiany hydrologiczne, zwykle cykliczne. Funkcjonowanie sta-
rorzeczy odbywa się w dwóch odmiennych fazach hydrologicznych – limno- i potamofazy 
(Neiff, 1996). Każda z nich ma odmienny wpływ na życie organizmów (np. Wojciechowska 
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w dwóch typach zlewniowych (starorzecza nieleśne vs. leśne) analizowanych drob-
nych zbiorników wodnych, zastosowano test nieparametryczny – Manna-Whitheya, 
ze względu na rozkład danych istotnie różny od rozkładu normalnego. 

Wyniki i dyskusja
Ponieważ wiedza dotycząca funkcjonowania starorzeczy w różnych typach krajo-

brazu jest wciąż niewystarczająca, podjęto szczegółowe badania nad zbiorowiskami 
roślinności wodnej i szuwarowej. Badania wskazały na istotny wpływ zlewni (staro-
rzecza nieleśne vs. leśne) na różnorodność fitocenoz hydromakrofitów. 

W wyniku prowadzonych badań odnotowano występowanie ogółem trzydziestu 
siedmiu zbiorowisk roślinnych – siedmiu fitocenoz pleustofitów, dziesięciu elode-
idów, trzech nymfeidów i siedemnastu zbiorowisk helofitów. Analiza stopnia zagroże-
nia, według Brzega i Wojterskiej (2001), wykazała występowanie dwóch zbiorowisk – 
Potametum compressi Tomaszewicz 1979 nom. Inval. i Leersietum oryzoidis Krause 
in R. Tx. 1955 ex Pass. 1957 – należących do bezpośrednio zagrożonych wymarciem 
na terenie Wielkopolski (kategoria E) oraz cztery fitocenozy – Wolffietum arrhizae 
(Bennema et al. 1943) Miyawaki et J. Tx. 1960, Riccietum fluitantis Slavnić 1956 em. 
R. Tx. 1974, Stratiotetum aloidis (Nowiński 1930) Miljan 1933 oraz Nymphaeo albae-
-Nupharetum luteae Nowiński 1928 – z grupy narażonych na zmniejszenie ich areału, 
uproszczenie struktury lub należących do rzadkich i bardzo rzadkich (kategoria V).

Porównując strukturę roślinności badanych typów starorzeczy wykazano, że 
w nieleśnych w stosunku do leśnych istotnie statystycznie większa była ogólna licz-
ba zbiorowisk (M–W: Z = 2,50; p < 0,05), w tym helofitów (M–W: Z = 2,04; p < 0,05), 
elodeidów (M–W: Z = 2,08; p < 0,05) i nymfeidów (M–W: Z = 2,22; p < 0,05) (rys. 1). 
Zbiorniki nieleśne były bogatsze w fitocenozy wyróżniające (16) niż leśne, gdzie odno-
towano ich znacznie mniej (5). Także średnia liczba fitocenoz, występująca w stawie, 
była większa (9,9) dla warcisk nieleśnych w stosunku do leśnych (5,2). Grupa staro-
rzeczy nieleśnych, w których występowały fitocenozy ze wszystkich stref pasowego 
układu roślinności, była liczniejsza (8) niż leśnych (4). Największa różnica dotyczyła 
nymfeidów (M–W: Z = 2,22; p < 0,05) (rys. 1). Zakorzeniona roślinność o liściach 
pływających występowała we wszystkich starorzeczach nieleśnych i tylko w czterech 
zbiornikach leśnych. 
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i in., 2005; Napiórkowski i Napiórkowska, 2017). Stąd istotny jest okres prowadzenia 
badań. Potamofaza oznacza zalanie starorzecza wodą rzeczną, podczas gdy limnofaza 
odcięcie od rzeki i funkcjonowanie niezależne, zwykle przy niskim stanie wody.

Głównym celem przeprowadzonych badań było porównanie wpływu zlewni 
bezpośredniej typu leśnego i nieleśnego (łąki, nieużytki) na strukturę roślinno-
ści starorzeczy Warty. Do analiz wybrano zbiorowiska roślinne, które są kluczo-
we w identyfikacji stanu ekologicznego zbiorników. Dużą wagę przedmiotu badań 
podkreślono w metodyce oceny stanu siedliska przyrodniczego 3150 – starorzecza 
i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
(Mróz, 2012). Dodatkowo fakt występowania pojedynczych gatunków makrofitów 
może być efektem specyfiki miejsca i amplitudy ekologicznej, która jest węższa dla 
zbiorowisk niż budujących je gatunków (Pełechaty i Pronin, 2015). Istotne jest też, 
że większość gatunków cechuje się dużym stopniem wrażliwości na czynniki środo-
wiskowe (Cedergreen i in., 2004; Grimaldo i in., 2016; Nagengast i Gąbka, 2017). 
Zatem nie tylko brak lub obecność danego zbiorowiska roślinnego jest wskaźnikiem 
jakości środowiska, lecz także ich różnorodność (Bornette i in., 1998; Krawczyk, 
2010; Rosińska i Gołdyn, 2015).

Materiał i metody
Obiektami badań było 21 lewo- i prawobrzeżnych starorzeczy rzeki Warty, tzw. 

warcisk zlokalizowanych głównie na terenach chronionych: rezerwat Czeszewski Las 
i Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy (cztery leśne), Nadwarciański Park Krajo-
brazowy (pięć nieleśnych), rezerwat Krajkowo (cztery leśne) i Rogaliński Park Krajo-
brazowy (pięć nieleśnych i jeden leśny) oraz dwa poza terenami chronionymi (jeden 
leśny w okolicy Obrzycka i jeden nieleśny w pobliżu Owińsk). 

Badania starorzeczy prowadzono w lipcu i sierpniu w latach 2011-2013 w fazie 
limnofazy, przy niskim stanie wody przy braku kontaktu z rzeką. Dziesięć zbiorników 
posiadało zlewnię leśną utworzoną przez lasy mieszane, a jedenaście miało zlewnię 
nieleśną z łąkami uprawianymi ekstensywnie, nieużytkami i pastwiskami. 

W każdym jeziorze przyrzecznym badano zróżnicowanie roślinności wodnej i szu-
warowej oraz parametry fizykochemiczne wody, w tym temperaturę, pH, nasycenie 
tlenem, przewodność elektrolityczną, widzialność krążka Secchiego, fosforany ogól-
ne, fosfor całkowity, azot amonowy, azot azotanowy, azot nieorganiczny i chlorofil 
a. Dla analiz porównawczych podstawowych parametrów środowiskowych, takich 
jak: procent pokrycia powierzchni lustra wody, głębokość, procent zacienienia lustra 
wody drzewami, powierzchnia starorzecza oraz dla liczby zbiorowisk roślinności wod-
nej i szuwarowej (liczba zbiorowisk pleustofitów, elodeidów, nymfeidów i helofitów) 



117

Typ zlewni jako czynnik różnicujący zbiorowiska roślinne w starorzeczach rzeki Warty

w dwóch typach zlewniowych (starorzecza nieleśne vs. leśne) analizowanych drob-
nych zbiorników wodnych, zastosowano test nieparametryczny – Manna-Whitheya, 
ze względu na rozkład danych istotnie różny od rozkładu normalnego. 

Wyniki i dyskusja
Ponieważ wiedza dotycząca funkcjonowania starorzeczy w różnych typach krajo-

brazu jest wciąż niewystarczająca, podjęto szczegółowe badania nad zbiorowiskami 
roślinności wodnej i szuwarowej. Badania wskazały na istotny wpływ zlewni (staro-
rzecza nieleśne vs. leśne) na różnorodność fitocenoz hydromakrofitów. 

W wyniku prowadzonych badań odnotowano występowanie ogółem trzydziestu 
siedmiu zbiorowisk roślinnych – siedmiu fitocenoz pleustofitów, dziesięciu elode-
idów, trzech nymfeidów i siedemnastu zbiorowisk helofitów. Analiza stopnia zagroże-
nia, według Brzega i Wojterskiej (2001), wykazała występowanie dwóch zbiorowisk – 
Potametum compressi Tomaszewicz 1979 nom. Inval. i Leersietum oryzoidis Krause 
in R. Tx. 1955 ex Pass. 1957 – należących do bezpośrednio zagrożonych wymarciem 
na terenie Wielkopolski (kategoria E) oraz cztery fitocenozy – Wolffietum arrhizae 
(Bennema et al. 1943) Miyawaki et J. Tx. 1960, Riccietum fluitantis Slavnić 1956 em. 
R. Tx. 1974, Stratiotetum aloidis (Nowiński 1930) Miljan 1933 oraz Nymphaeo albae-
-Nupharetum luteae Nowiński 1928 – z grupy narażonych na zmniejszenie ich areału, 
uproszczenie struktury lub należących do rzadkich i bardzo rzadkich (kategoria V).

Porównując strukturę roślinności badanych typów starorzeczy wykazano, że 
w nieleśnych w stosunku do leśnych istotnie statystycznie większa była ogólna licz-
ba zbiorowisk (M–W: Z = 2,50; p < 0,05), w tym helofitów (M–W: Z = 2,04; p < 0,05), 
elodeidów (M–W: Z = 2,08; p < 0,05) i nymfeidów (M–W: Z = 2,22; p < 0,05) (rys. 1). 
Zbiorniki nieleśne były bogatsze w fitocenozy wyróżniające (16) niż leśne, gdzie odno-
towano ich znacznie mniej (5). Także średnia liczba fitocenoz, występująca w stawie, 
była większa (9,9) dla warcisk nieleśnych w stosunku do leśnych (5,2). Grupa staro-
rzeczy nieleśnych, w których występowały fitocenozy ze wszystkich stref pasowego 
układu roślinności, była liczniejsza (8) niż leśnych (4). Największa różnica dotyczyła 
nymfeidów (M–W: Z = 2,22; p < 0,05) (rys. 1). Zakorzeniona roślinność o liściach 
pływających występowała we wszystkich starorzeczach nieleśnych i tylko w czterech 
zbiornikach leśnych. 

116

Barbara Nagengast, Natalia Kuczyńska-Kippen, Tomasz Joniak

i in., 2005; Napiórkowski i Napiórkowska, 2017). Stąd istotny jest okres prowadzenia 
badań. Potamofaza oznacza zalanie starorzecza wodą rzeczną, podczas gdy limnofaza 
odcięcie od rzeki i funkcjonowanie niezależne, zwykle przy niskim stanie wody.

Głównym celem przeprowadzonych badań było porównanie wpływu zlewni 
bezpośredniej typu leśnego i nieleśnego (łąki, nieużytki) na strukturę roślinno-
ści starorzeczy Warty. Do analiz wybrano zbiorowiska roślinne, które są kluczo-
we w identyfikacji stanu ekologicznego zbiorników. Dużą wagę przedmiotu badań 
podkreślono w metodyce oceny stanu siedliska przyrodniczego 3150 – starorzecza 
i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
(Mróz, 2012). Dodatkowo fakt występowania pojedynczych gatunków makrofitów 
może być efektem specyfiki miejsca i amplitudy ekologicznej, która jest węższa dla 
zbiorowisk niż budujących je gatunków (Pełechaty i Pronin, 2015). Istotne jest też, 
że większość gatunków cechuje się dużym stopniem wrażliwości na czynniki środo-
wiskowe (Cedergreen i in., 2004; Grimaldo i in., 2016; Nagengast i Gąbka, 2017). 
Zatem nie tylko brak lub obecność danego zbiorowiska roślinnego jest wskaźnikiem 
jakości środowiska, lecz także ich różnorodność (Bornette i in., 1998; Krawczyk, 
2010; Rosińska i Gołdyn, 2015).

Materiał i metody
Obiektami badań było 21 lewo- i prawobrzeżnych starorzeczy rzeki Warty, tzw. 

warcisk zlokalizowanych głównie na terenach chronionych: rezerwat Czeszewski Las 
i Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy (cztery leśne), Nadwarciański Park Krajo-
brazowy (pięć nieleśnych), rezerwat Krajkowo (cztery leśne) i Rogaliński Park Krajo-
brazowy (pięć nieleśnych i jeden leśny) oraz dwa poza terenami chronionymi (jeden 
leśny w okolicy Obrzycka i jeden nieleśny w pobliżu Owińsk). 

Badania starorzeczy prowadzono w lipcu i sierpniu w latach 2011-2013 w fazie 
limnofazy, przy niskim stanie wody przy braku kontaktu z rzeką. Dziesięć zbiorników 
posiadało zlewnię leśną utworzoną przez lasy mieszane, a jedenaście miało zlewnię 
nieleśną z łąkami uprawianymi ekstensywnie, nieużytkami i pastwiskami. 

W każdym jeziorze przyrzecznym badano zróżnicowanie roślinności wodnej i szu-
warowej oraz parametry fizykochemiczne wody, w tym temperaturę, pH, nasycenie 
tlenem, przewodność elektrolityczną, widzialność krążka Secchiego, fosforany ogól-
ne, fosfor całkowity, azot amonowy, azot azotanowy, azot nieorganiczny i chlorofil 
a. Dla analiz porównawczych podstawowych parametrów środowiskowych, takich 
jak: procent pokrycia powierzchni lustra wody, głębokość, procent zacienienia lustra 
wody drzewami, powierzchnia starorzecza oraz dla liczby zbiorowisk roślinności wod-
nej i szuwarowej (liczba zbiorowisk pleustofitów, elodeidów, nymfeidów i helofitów) 
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Tabela 1. Statystyki podstawowe (Śr – średnia, Min – minimum,  
Max – maksimum, SD – odchylenie standardowe) oraz wyniki testu Manna-Whitneya 
(Z i p) dla parametrów abiotycznych (pH, OS – nasycenie tlenem, EC – przewodność 

elektrolityczna, SDV – widzialność krążka Secchiego, TRP – fosforany ogólne, 
TP – fosfor całkowity, NH4 – azot amonowy, NO3 – azot azotanowy, DIN – azot 

nieorganiczny, Chl a – chlorofil a) dwóch grup starorzeczy (nieleśne i leśne)
Zmienna

Śr Min Max SD Śr Min Max SD Z p
pH 7,8791 7,47 8,46 0,3057 7,727 7,26 8,67 0,46548 - -
OS (%O2) 71,3352 2,97 134,1 55,0799 96,649 4 213 68,15956 - -
EC (μS/cm) 586,5455 460 1000 149,7019 525,8 347 748 98,62815 - -
SDV (m) 1 0,1 2 0,6573 1,205 0,75 1,6 0,35469 - -
TRP (mg/l P) 0,1009 0,014 0,28 0,0837 0,5413 0,048 1,81 0,64923 -2,18295 0,02904
TP (mg/l P) 0,1648 0,044 0,45 0,1286 0,289 0,075 0,61 0,17553 - -
NH4 (mg/l NNH4) 1,9345 0,32 6,97 2,2802 1,271 0,47 3,21 0,8314 - -

NO3 (mg/l NNO3) 0,1033 0,048 0,18 0,0477 0,3836 0,056 0,83 0,26259 -3,06318 0,00219
DIN (mg/l N) 2,0432 0,408 7,057 2,2799 1,5677 0,523 3,375 0,84855 - -
Chl a  (μg/l) 43,7682 7,8 213,8 59,4061 20,9419 6,2 55 17,472 - -

NIELEŚNE LEŚNE Mann-Whitney

Analizie poddano także parametry środowiskowe, takie jak: procent pokrycia 
powierzchni lustra wody przez makrofity, głębokość i powierzchnia zbiornika oraz 
także procent zacienienia lustra wody otaczającymi drzewami. Z analizowanej grupy 
parametrów tylko zacienienie powierzchni lustra wody zbiornika przez opaskę drzew 
istotnie różnicowało starorzecza leśne od nieleśnych (M–W: Z = -3,17; p < 0,01). 
W przypadku starorzeczy nieleśnych drzewa zacieniały powierzchnię stawu śred-
nio w 25%, podczas gdy dla stawów w leśnym otoczeniu zacienienie sięgało 100%, 
a średnio wynosiło 81%. Uzyskane wyniki wskazują, że dla badanych grup starorze-
czy czynnik światła – procent zacienienia powierzchni lustra wody przez otaczające 
zbiornik drzewa – miał decydujące znaczenie w odniesieniu do struktury roślinności 
wyrażonej liczbą zbiorowisk. Zróżnicowane czynniki zlewniowe znajdują odzwier-
ciedlenie w różnorodności zbiorowisk roślinnych w dwóch grupach starorzeczy oraz 
w wykształcaniu się poszczególnych typów roślinności.

Badane starorzecza charakteryzowały się dużą różnorodnością fitocenotycz-
ną, występowaniem fitocenoz ze wszystkich stref roślinnych (pleustofity, elo-
deidy, nymfeidy i helofity) oraz zbiorowisk rzadkich i zagrożonych. Dla peryfito-
nu (Rodrigues i De C. Bicudo, 2001; Fernandes i in., 2016), fito- i zooplanktonu 
(Kuczyńska-Kippen i Nagengast, 2003; Geraldes i Boavida, 2004; Krasznai i in., 
2010; Choi, 2014; Dembowska, 2015; Celewicz-Gołdyn i Kuczyńska-Kippen, 2017), 
makrozoobentosu (Merritt i in., 2002; Obolewski i in., 2015, 2016), ptactwa wod-
nego (van Altena, 2016) oraz ryb (Penczak i in., 2000, 2003; Glińska-Lewczuk i in., 
2016; Golski i in., 2017; Vejříková, 2017), rośliny są miejscem nie tylko bytowania, 
ale również schronienia czy żerowania. Ponieważ zróżnicowana roślinność sprzyja 
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Rys. 1. Liczba zbiorowisk makrolitów w dwóch typach starorzeczy (nieleśne i leśne) 
 
Objaśnienia: H – liczba zbiorowisk helofitów, N – liczba zbiorowisk nymfeidów, E – liczba 
zbiorowisk elodeidów, N zb – liczba wszystkich zbiorowisk. 
  

Analiza fizykochemiczna wód zbiorników określa stan eutrofii we wszystkich bez 
wyjątku, przy zaznaczeniu mniejszej zasobności bioprzyswajalnych nutrientów w 
starorzeczach zlokalizowanych w krajobrazie łąkowo-pastwiskowym. Lepsze warunki 
świetlne oraz wyższe koncentracje form fosforu, azotu azotanowego i lepsze natlenienie 
odnotowano w starorzeczach leśnych, a większą przewodność elektrolityczną, stężenie azotu 
amonowego oraz chlorofilu a w zbiornikach nieleśnych. Analiza statystyczna wykazała, że 
istotne statystycznie były tylko różnice w koncentracji fosforanów (M–W: Z = -2,18; p < 
0,05) i azotanów (M–W: Z = -3,06; p < 0,01). W przedstawionym stanie abiotycznym wód 
widoczny był wpływ jaki na zbiorniki leśne wywierają związki organiczne, a zwłaszcza 
substancje humusowe, wprowadzające do wody ze zlewni znaczne ilości składników 
związanych chemicznie, fosforanów i azotanów (tab. 1). Cechą charakterystyczną zbiorników 
nieleśnych były wyższe zawartości amonowej formy azotu, co świadczy o dopływie 
gruntowych wód podsiąkowych z łąk i pastwisk (Szpakowska, 1999). Kluczowa dla poziomu 
stężeń łatwo przyswajalnych nutrientów była z pewnością produkcja pierwotna fitoplanktonu 
ujawniona w dwukrotnie wyższym stężeniu chlorofilu. 
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Analiza fizykochemiczna wód zbiorników określa stan eutrofii we wszystkich 
bez wyjątku, przy zaznaczeniu mniejszej zasobności bioprzyswajalnych nutrientów 
w starorzeczach zlokalizowanych w krajobrazie łąkowo-pastwiskowym. Lepsze wa-
runki świetlne oraz wyższe koncentracje form fosforu, azotu azotanowego i lepsze 
natlenienie odnotowano w starorzeczach leśnych, a większą przewodność elek-
trolityczną, stężenie azotu amonowego oraz chlorofilu a w zbiornikach nieleśnych. 
Analiza statystyczna wykazała, że istotne statystycznie były tylko różnice w koncen-
tracji fosforanów (M–W: Z = -2,18; p < 0,05) i azotanów (M–W: Z = -3,06; p < 0,01). 
W przedstawionym stanie abiotycznym wód widoczny był wpływ jaki na zbiorniki 
leśne wywierają związki organiczne, a zwłaszcza substancje humusowe, wprowadza-
jące do wody ze zlewni znaczne ilości składników związanych chemicznie, fosforanów 
i azotanów (tabela 1). Cechą charakterystyczną zbiorników nieleśnych były wyższe 
zawartości amonowej formy azotu, co świadczy o dopływie gruntowych wód pod-
siąkowych z łąk i pastwisk (Szpakowska, 1999). Kluczowa dla poziomu stężeń łatwo 
przyswajalnych nutrientów była z pewnością produkcja pierwotna fitoplanktonu 
ujawniona w dwukrotnie wyższym stężeniu chlorofilu.
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Tabela 1. Statystyki podstawowe (Śr – średnia, Min – minimum,  
Max – maksimum, SD – odchylenie standardowe) oraz wyniki testu Manna-Whitneya 
(Z i p) dla parametrów abiotycznych (pH, OS – nasycenie tlenem, EC – przewodność 

elektrolityczna, SDV – widzialność krążka Secchiego, TRP – fosforany ogólne, 
TP – fosfor całkowity, NH4 – azot amonowy, NO3 – azot azotanowy, DIN – azot 

nieorganiczny, Chl a – chlorofil a) dwóch grup starorzeczy (nieleśne i leśne)
Zmienna

Śr Min Max SD Śr Min Max SD Z p
pH 7,8791 7,47 8,46 0,3057 7,727 7,26 8,67 0,46548 - -
OS (%O2) 71,3352 2,97 134,1 55,0799 96,649 4 213 68,15956 - -
EC (μS/cm) 586,5455 460 1000 149,7019 525,8 347 748 98,62815 - -
SDV (m) 1 0,1 2 0,6573 1,205 0,75 1,6 0,35469 - -
TRP (mg/l P) 0,1009 0,014 0,28 0,0837 0,5413 0,048 1,81 0,64923 -2,18295 0,02904
TP (mg/l P) 0,1648 0,044 0,45 0,1286 0,289 0,075 0,61 0,17553 - -
NH4 (mg/l NNH4) 1,9345 0,32 6,97 2,2802 1,271 0,47 3,21 0,8314 - -

NO3 (mg/l NNO3) 0,1033 0,048 0,18 0,0477 0,3836 0,056 0,83 0,26259 -3,06318 0,00219
DIN (mg/l N) 2,0432 0,408 7,057 2,2799 1,5677 0,523 3,375 0,84855 - -
Chl a  (μg/l) 43,7682 7,8 213,8 59,4061 20,9419 6,2 55 17,472 - -

NIELEŚNE LEŚNE Mann-Whitney

Analizie poddano także parametry środowiskowe, takie jak: procent pokrycia 
powierzchni lustra wody przez makrofity, głębokość i powierzchnia zbiornika oraz 
także procent zacienienia lustra wody otaczającymi drzewami. Z analizowanej grupy 
parametrów tylko zacienienie powierzchni lustra wody zbiornika przez opaskę drzew 
istotnie różnicowało starorzecza leśne od nieleśnych (M–W: Z = -3,17; p < 0,01). 
W przypadku starorzeczy nieleśnych drzewa zacieniały powierzchnię stawu śred-
nio w 25%, podczas gdy dla stawów w leśnym otoczeniu zacienienie sięgało 100%, 
a średnio wynosiło 81%. Uzyskane wyniki wskazują, że dla badanych grup starorze-
czy czynnik światła – procent zacienienia powierzchni lustra wody przez otaczające 
zbiornik drzewa – miał decydujące znaczenie w odniesieniu do struktury roślinności 
wyrażonej liczbą zbiorowisk. Zróżnicowane czynniki zlewniowe znajdują odzwier-
ciedlenie w różnorodności zbiorowisk roślinnych w dwóch grupach starorzeczy oraz 
w wykształcaniu się poszczególnych typów roślinności.

Badane starorzecza charakteryzowały się dużą różnorodnością fitocenotycz-
ną, występowaniem fitocenoz ze wszystkich stref roślinnych (pleustofity, elo-
deidy, nymfeidy i helofity) oraz zbiorowisk rzadkich i zagrożonych. Dla peryfito-
nu (Rodrigues i De C. Bicudo, 2001; Fernandes i in., 2016), fito- i zooplanktonu 
(Kuczyńska-Kippen i Nagengast, 2003; Geraldes i Boavida, 2004; Krasznai i in., 
2010; Choi, 2014; Dembowska, 2015; Celewicz-Gołdyn i Kuczyńska-Kippen, 2017), 
makrozoobentosu (Merritt i in., 2002; Obolewski i in., 2015, 2016), ptactwa wod-
nego (van Altena, 2016) oraz ryb (Penczak i in., 2000, 2003; Glińska-Lewczuk i in., 
2016; Golski i in., 2017; Vejříková, 2017), rośliny są miejscem nie tylko bytowania, 
ale również schronienia czy żerowania. Ponieważ zróżnicowana roślinność sprzyja 

–

–
–
–

–
–

–
–

–

–
–
–

–
–

–
–

118

Barbara Nagengast, Natalia Kuczyńska-Kippen, Tomasz Joniak

 

Rys. 1. Liczba zbiorowisk makrolitów w dwóch typach starorzeczy (nieleśne i leśne) 
 
Objaśnienia: H – liczba zbiorowisk helofitów, N – liczba zbiorowisk nymfeidów, E – liczba 
zbiorowisk elodeidów, N zb – liczba wszystkich zbiorowisk. 
  

Analiza fizykochemiczna wód zbiorników określa stan eutrofii we wszystkich bez 
wyjątku, przy zaznaczeniu mniejszej zasobności bioprzyswajalnych nutrientów w 
starorzeczach zlokalizowanych w krajobrazie łąkowo-pastwiskowym. Lepsze warunki 
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substancje humusowe, wprowadzające do wody ze zlewni znaczne ilości składników 
związanych chemicznie, fosforanów i azotanów (tab. 1). Cechą charakterystyczną zbiorników 
nieleśnych były wyższe zawartości amonowej formy azotu, co świadczy o dopływie 
gruntowych wód podsiąkowych z łąk i pastwisk (Szpakowska, 1999). Kluczowa dla poziomu 
stężeń łatwo przyswajalnych nutrientów była z pewnością produkcja pierwotna fitoplanktonu 
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Analiza fizykochemiczna wód zbiorników określa stan eutrofii we wszystkich 
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runki świetlne oraz wyższe koncentracje form fosforu, azotu azotanowego i lepsze 
natlenienie odnotowano w starorzeczach leśnych, a większą przewodność elek-
trolityczną, stężenie azotu amonowego oraz chlorofilu a w zbiornikach nieleśnych. 
Analiza statystyczna wykazała, że istotne statystycznie były tylko różnice w koncen-
tracji fosforanów (M–W: Z = -2,18; p < 0,05) i azotanów (M–W: Z = -3,06; p < 0,01). 
W przedstawionym stanie abiotycznym wód widoczny był wpływ jaki na zbiorniki 
leśne wywierają związki organiczne, a zwłaszcza substancje humusowe, wprowadza-
jące do wody ze zlewni znaczne ilości składników związanych chemicznie, fosforanów 
i azotanów (tabela 1). Cechą charakterystyczną zbiorników nieleśnych były wyższe 
zawartości amonowej formy azotu, co świadczy o dopływie gruntowych wód pod-
siąkowych z łąk i pastwisk (Szpakowska, 1999). Kluczowa dla poziomu stężeń łatwo 
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wzrostowi heterogenii związanej z rozwojem siedlisk dla wielu innych grup or-
ganizmów, wzrost zróżnicowania roślinności będzie sprzyjał zwiększaniu ogólnej 
bioróżnorodności starorzeczy.

Ponad 90% spośród badanych starorzeczy zlokalizowanych było na terenach ob-
jętych różną formą ochrony, i to prawdopodobnie miało korzystny wpływ na ich 
kondycję i różnorodność hydromakrofitów. Uzyskane wyniki wskazują, że możliwe 
jest sformułowanie ogólnych zaleceń ochronnych dla cennych przyrodniczo siedlisk, 
jakimi są zbiorniki przyrzeczne. Także inni autorzy (np. Koc i in., 2009; Wilk-Woźniak 
i in., 2019) podkreślają konieczność objęcia starorzeczy działaniami ochronnymi, 
zaznaczając równocześnie, że powinny bazować m.in. na ochronie i zachowaniu 
bezpośredniego ich otoczenia. Dla starorzeczy leśnych ważne jest zwiększenie lub 
utrzymanie na istniejącym poziomie powierzchni leśnych, natomiast w zlewni sta-
rorzeczy nieleśnych powinno zostać utrzymane ekstensywne użytkowanie rolnicze.

Podsumowując należy stwierdzić, że odnotowana w starorzeczach leśnych ogól-
nie niższa różnorodność zbiorowisk, w tym liczba zbiorowisk każdej strefy ekologicz-
nej (rys. 1), była wynikiem większego stopnia zacienienia lustra wody i mniejszej 
dostępności światła. Odwrotnie niż w przypadku typowych drobnych zbiorników 
wodnych krajobrazu leśnego, nie potwierdzono zasadniczej roli naturalności zbior-
nika i jego otoczenia. Wskazuje to na odrębność jakościową ekosystemów starorze-
czy, wynikającą z powiązania z rzeką, inaczej niż ma to miejsce w drobnych zbiorni-
kach wodnych poza obrębem dolin rzecznych. W drobnych zbiornikach śródleśnych 
Wielkopolski większa była ogólna liczba zbiorowisk, w tym wyróżniających i rzadkich 
(Nagengast, 2009). Zbiorniki te cechował też niższy poziom trofii wód w porównaniu 
ze zbiornikami polnymi, gdzie skala presji antropogenicznej była znacząco większa 
i wielokierunkowa. Kluczową rolę odgrywa wysokonakładowa gospodarka rolna, 
a często lokalizacja w bezpośredniej bliskości gospodarstw i wsi. Stąd w wodzie tych 
zbiorników relatywnie wysoki jest udział związków mineralnych pochodzenia nawo-
zowego (Joniak, 2009). Tymczasem starorzecza typu nieleśnego znajdują się w ob-
szarach nieużytkowanych oraz pastwiskowych i łąkowych objętych różnego rodzaju 
ochroną z ograniczoną gospodarką rolną w postaci użytkowania nienakładowego.
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ZABUDOWA HYDROTECHNICZNA, 
PRZEPŁYW GENÓW I MODEL 
GOSPODAROWANIA – PRZYPADEK TROCI 
SALMO TRUTTA L.

Wstęp
Troć Salmo trutta L. zasiedla olbrzymią ekologiczną niszę. Jest to palearktycz-

ny gatunek ryby łososiowatej, której naturalne występowanie obejmuje Europę od 
Morza Białego do północnej Hiszpanii i Portugalii, w tym cały basen Morza Bałtyc-
kiego, północną Afrykę i zachodnią Azję (Klemetsen i in., 2003). Gatunek ten jest 
silnie polimorficzny i występuje w nim kilka strategii życiowych. Anadromiczna for-
ma gatunku, nazywana trocią wędrowną, migruje ze swojej macierzystej rzeki do 
morza, gdzie żeruje, rośnie i dojrzewa, by następnie powrócić do miejsca urodzenia 
w celu odbycia tarła. Inny tryb życia przyjmuje forma osiadła, nazywana pstrągiem 
potokowym, która spędza całe swoje życie w słodkiej wodzie (Elliot, 1994). Badania 
słodkowodnych populacji ryb łososiowatych wykazały, że zróżnicowanie genetyczne 
może występować na bardzo krótkich dystansach w obrębie poszczególnych syste-
mów rzecznych. Może być to wyraźnie związane z fizycznymi barierami utrudniają-
cymi migrację a powodującymi różnicowanie poprzez działanie dryfu genetycznego 
(Griffiths i in., 2009). 

Fragmentację gatunku na mniejsze izolowane populacje może spowodować wie-
le czynników. W populacjach ryb łososiowatych często jest to zaburzona drożność 
szlaków migracyjnych jakimi są rzeki. Może ona powstawać zarówno w sposób na-
turalny, jak i w wyniku działalności człowieka. Na świecie istnieją miliony przegród 
powodujących fragmentację rzek i strumieni. W Polsce skatalogowanych jest ponad 
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w ramach programu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej „Za-
rybianie Polskich Obszarów Morskich” i dotyczą tylko troci wędrownej. W latach 
1998-2017 w ramach polskich zarybień Bałtyku wypuszczono 31 260 000 jedno- 
i dwuletnich smoltów troci wędrownej, co stanowi 34% wszystkich zarybień prowa-
dzonych w Morzu Bałtyckim w tym okresie. Spośród krajów nadbałtyckich Polska 
ma w nich największy udział. Zarybienia prowadzone są także młodszymi stadiami 
wylęgiem i narybkiem i w 2017 roku wyniosły 2 300 000 wylęgu i 4 800 000 na-
rybku, co stanowiło odpowiednio 99% i 78% zarybień prowadzonych tym rodzajem 
materiału w Bałtyku w 2017 roku (ICES, 2018). Zarybienia pstrągiem potokowym są 
mniejsze, ale też sięgają w północnej Polsce kilkuset tysięcy sztuk narybku rocznie. 
W przypadku troci wędrownej w większości krajów bałtyckich zarybienia oparte są 
na produkcji materiału zarybieniowego od osobników odłowionych w macierzystych 
rzekach w trakcie migracji tarłowej. Natomiast w Polsce z taką sytuacją mamy do 
czynienia w przypadku populacji z rzek pomorskich. Istotny jest fakt, że od początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nie miesza się populacji między rzekami, co 
wcześniej było powszechne, zwłaszcza na środkowym Pomorzu (Wąs i Bernaś, 2016; 
ICES, 2018). Odmiennie wygląda sytuacja zarybień pstrągiem potokowym. Obecnie 
brak jest jakiejkolwiek kontroli pochodzenia materiału zarybieniowego. Stąd w ostat-
nich latach często użytkownicy rybaccy zarybiają odległymi genetycznie liniami z po-
łudnia Polski, jak również z zagranicy, np. ze Słowacji czy Danii. Taki model zarybiania 
stanowi zagrożenie dla naszych rodzimych populacji, które w wyniku krzyżowania 
z odmiennymi populacjami mogą utracić swoje lokalne adaptacje i oryginalną zmien-
ność genetyczną. Dodatkowo pstrągi potokowe mogą współuczestniczyć w tarle 
z formą anadromiczną, co może wpłynąć także na różnorodność naszych populacji 
anadromicznych, podważając jednocześnie system oparty na nie mieszaniu populacji.

Celem niniejszej pracy jest ilustracja przykładu przepływu genów między obiema 
formami troci oraz dyskusja potencjalnych konsekwencji tego zjawiska dla modelu za-
rządzania populacjami troci wędrownej i pstrąga potokowego w Polsce. W tym celu, 
jako przykład, przedstawiono wyniki analizy genetycznej troci wędrownej i pstrąga 
potokowego w jednym z dopływów rzeki Parsęty, w wytypowanych potencjalnych 
strefach hybrydyzacji.

Teren badań i metody
Parsęta jest największą pomorską rzeką o długości 157 km i powierzchni do-

rzecza 3048 km2. Ichtiofauna rzeki reprezentowana jest przez ponad dwadzieścia 
gatunków ryb i minogów, z dominującymi trocią Salmo trutta L. i głowaczem białopłe-
twym Cottus gobio L. (Dębowski, 1999). W dorzeczu znajduje się ponad 100 barier 
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15 000 różnego typu przeszkód migracyjnych: jazów, zapór, przepustów czy elek-
trowni wodnych (Dębowski i Bernaś, 2010). Antropogeniczna fragmentacja siedlisk 
prowadzi do obniżenia poziomu przepływu genów i efektywnej wielkości populacji, 
zaburzając równowagę między migracją, selekcją i dryfem genetycznym (Frankham 
i in., 2002). Bardzo często jednak migracja w jednym kierunku (z prądem) jest czę-
ściowo możliwa.

Zjawisko częściowej migracji, w którym osobniki wędrowne i osiadłe współwy-
stępują w jednej populacji, jest częste u ryb, w tym u troci (Jonsson i Jonsson, 1993). 
Decyzja osobnika o podjęciu migracji jest kontrolowana przez szereg mechanizmów 
genetycznych i środowiskowych (Olsson i in., 2006). Pomimo wyraźnych różnic w cy-
klach życiowych, stopień bezpośrednich i pośrednich oddziaływań biologicznych, 
konkurencja pokarmowa i przestrzenna oraz poziom izolacji reprodukcyjnej między 
tymi dwiema formami wciąż są dyskutowane. Fakt, że obie formy mogą odbywać 
tarło w tych samych miejscach w nakładających się na siebie okresach i brak morfo-
logicznych różnic u osobników młodocianych zdecydowanie komplikuje zrozumienie 
tych relacji (Charles i in., 2005).

Populacje Salmo trutta L. mają duże znaczenie gospodarcze. Odgrywają też zna-
czącą rolę w turystyce i rekreacji, zwłaszcza wędkarskiej w Polsce i wielu krajach eu-
ropejskich. Presja wywierana na ten gatunek, a skutkująca obniżeniem się liczebności 
naturalnych populacji, doprowadziła do rozpowszechnienia się sztucznej hodowli 
i zarybiania. Obecnie w zlewni Morza Bałtyckiego występuje około 600 populacji 
troci wędrownej (ICES, 2018). W Polsce mamy obecnie około dwudziestu pięciu rzek 
trociowych, czyli takich, w których odbywa się naturalne tarło tego gatunku, głównie 
na terenie Pomorza, ale także w dorzeczu Wisły i Odry. Historycznie zasięg występo-
wania gatunku był znacznie większy, a największe tarliska zlokalizowane były w kar-
packich dopływach Wisły, które zostały jednak odcięte na skutek powstania szeregu 
barier migracyjnych. Forma osiadła troci ma znacznie większy zasięg występowania, 
który pokrywa się w większości z historycznym występowaniem formy wędrownej, 
poszerzony o nowe lokalizacje będące efektem zarybień. 

W Polsce zarybienia rzek trocią zarówno formą osiadłą, jak i wędrowną rozpo-
częto na niewielką skalę już w drugiej połowie XIX wieku, próbując w ten sposób 
zrekompensować nadmierną eksploatację i pogarszające się warunki środowisko-
we (Kołder, 1958). Jednak masowe zarybienia sięgające setek tysięcy osobników 
można datować dopiero od końca lat sześćdziesiątych-siedemdziesiątych XX wieku 
(Bartel, 2011). Obecnie zarybienia pochodzą z dwóch źródeł. Pierwsze realizowane 
są w ramach zobowiązań wynikających z operatów użytkowników rybackich rzek. 
W ramach nich użytkownicy realizują zarybienia w trzyletnich cyklach rozliczenio-
wych w ilościach przewidzianych w umowie. Te zarybienia dotyczą zarówno pstrą-
ga potokowego, jak i troci wędrownej. Drugim źródłem są zarybienia realizowane 
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W większości dopływów Parsęty, a zwłaszcza w górnych odciętych przez zabudowę 
hydrotechniczną odcinkach, występuje pstrąg potokowy, często jako efekt zarybień.

W celu zbadania obecności zjawiska przepływu genów między formami troci, 
w pierwszej kolejności wytypowano kilka potencjalnych stref hybrydyzacji w dorzeczu 
górnej Parsęty. Następnie przeprowadzono na ich obszarze inwentaryzację gniazd 
tarłowych w styczniu 2017 roku. W lecie 2017 roku przeprowadzono elektropołowy, 
w trakcie których pobierano materiał do badań genetycznych od narybku Salmo 
trutta we wszystkich strefach wyznaczonych w trakcie liczenia gniazd i inwentaryzacji 
budowli hydrotechnicznych oraz od formy osiadłej powyżej nieprzechodnich barier.

Z pobranych prób (skrawków płetw) izolowano genomowe DNA, a następnie 
uzyskane matryce amplifikowano multipleksem trzynastu loci mikrosatelitarnych: 
OneU9, Strutta58P, Ssosl438, Ssosl311, Str15INRA, Str543INRA, Str60INRA, Str73IN-
RA, Ssosl417, Str85INRA, Ssa85, Bs131, Ssa407. Genotypy poszczególnych osobników 
ustalono na podstawie analizy polimorfizmu długości DNA analizowanych markerów 
przy użyciu automatycznego aparatu do sekwencjonowania ABI3730. Do odczytu 
genotypów zastosowano program Peak Scanner 1.0 (Applied Biosystems, Foster City 
CA, USA). Dla zobrazowania relacji między grupami osobników i wytypowania po-
tencjalnych hybryd zastosowano test przyporządkowania z wykorzystaniem walidacji 
krzyżowej (Peakall i Smouse, 2012). Test ten pozwala na wykrycie struktury gene-
tycznej. Podczas testu każda ryba, w każdej bazowej grupie osobniczej jest kolejno 
z niej usuwana, a jej pochodzenie jest określane przy użyciu reszty bazowej popu-
lacji. Po przetestowaniu wszystkich osobników algorytm określa udział osobników 
z badanych grup w poszczególnych grupach i wskazuje, do której grupy osobniki były 
najczęściej źle dopasowane. Obliczono również dystanse genetyczne Nei’a DA, które 
są jedną z miar zmienności genetycznej i ich wartości są tym wyższe, im populacje 
mają dłuższe okresy separacji (Excoffier i Lischer, 2010). Jako przykład hybrydyzacji 
przedstawiono wyniki z lewobrzeżnego dopływu Parsęty – rzeki Mogilicy.

Wyniki
W strefie potencjalnej hybrydyzacji w styczniu 2017 roku na rzece Mogilicy, po-

wyżej Rąbina i poniżej elektrowni wodnej w Kołatce, naliczono dwadzieścia pięć 
gniazd tarłowych o średnicy kopca powyżej 1,5 metra, które zostały zakwalifikowane 
jako gniazda ryb anadromicznych. Obliczony dystans genetyczny między narybkiem 
z tej strefy a tarlakami troci wędrownej, odłowionymi w Parsęcie poniżej Rościna, 
wskazuje na brak zróżnicowania genetycznego DA = 0,08. Natomiast poziomy zróż-
nicowania między narybkiem ze strefy hybrydyzacji a narybkiem formy osiadłej 
z Mogilicy, powyżej nieprzechodniej bariery (MEW Kołatka), DA = 1,01, oraz między 
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migracyjnych, głównie jazów i przepustów, lecz także czternaście elektrowni wod-
nych. Pomimo barier, troć wędrowna może migrować dzięki przepławkom do około 
144 km rzeki (Storkowo). Corocznie kilkaset osobników jest odławianych przez użyt-
kownika rybackiego Parsęty w środkowym biegu podczas elektropołowów. Osobniki 
te wykorzystywane są do sztucznego tarła zarówno na potrzeby zarybień użytkowni-
ka, jak i programu „Zarybianie Polskich Obszarów Morskich” (rys. 1).
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migracyjnych, głównie jazów i przepustów, lecz także czternaście elektrowni wod-
nych. Pomimo barier, troć wędrowna może migrować dzięki przepławkom do około 
144 km rzeki (Storkowo). Corocznie kilkaset osobników jest odławianych przez użyt-
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te wykorzystywane są do sztucznego tarła zarówno na potrzeby zarybień użytkowni-
ka, jak i programu „Zarybianie Polskich Obszarów Morskich” (rys. 1).
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narybkiem formy osiadłej a tarlakami troci wędrownej z Parsęty, DA = 1,44, są znacz-
ne. Następnie wykonano obliczenia przyporządkowań krzyżowych dla narybku ze 
strefy hybrydyzacji, formy osiadłej i tarlaków troci wędrownej z Parsęty.

Wyniki testu dla osobników ze strefy hybrydyzacji i pstrągów potokowych prób-
kowanych powyżej bariery wskazują na istnienie przepływu genów między obiema 
formami i obecność hybryd w analizowanej próbie (rys. 2). Próby pstrągów poto-
kowych wykazały najwyższą wartość przyporządkowania do własnej grupy, 100%. 
Wartości te były natomiast niższe wśród narybku ze strefy hybrydyzacji 81% i tarla-
ków troci wędrownej 84%. Na podstawie liczby osobników zakwalifikowanych jako 
hybrydy, pośród narybku ze strefy hybrydyzacji, poziom przepływu genów w strefie 
można oszacować na około 15%. Zestawienie dorosłych troci z Parsęty i formy osia-
dłej potwierdza znaczny dystans genetyczny między nimi (rys. 3). Porównanie naryb-
ku ze strefy hybrydyzacji i dorosłych troci wędrownych bardzo wyraźnie wskazuje, że 
są one w większości potomstwem anadromicznych troci przy praktycznie zerowym 
dystansie genetycznym (rys. 4).
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narybkiem formy osiadłej a tarlakami troci wędrownej z Parsęty, DA = 1,44, są znacz-
ne. Następnie wykonano obliczenia przyporządkowań krzyżowych dla narybku ze 
strefy hybrydyzacji, formy osiadłej i tarlaków troci wędrownej z Parsęty.

Wyniki testu dla osobników ze strefy hybrydyzacji i pstrągów potokowych prób-
kowanych powyżej bariery wskazują na istnienie przepływu genów między obiema 
formami i obecność hybryd w analizowanej próbie (rys. 2). Próby pstrągów poto-
kowych wykazały najwyższą wartość przyporządkowania do własnej grupy, 100%. 
Wartości te były natomiast niższe wśród narybku ze strefy hybrydyzacji 81% i tarla-
ków troci wędrownej 84%. Na podstawie liczby osobników zakwalifikowanych jako 
hybrydy, pośród narybku ze strefy hybrydyzacji, poziom przepływu genów w strefie 
można oszacować na około 15%. Zestawienie dorosłych troci z Parsęty i formy osia-
dłej potwierdza znaczny dystans genetyczny między nimi (rys. 3). Porównanie naryb-
ku ze strefy hybrydyzacji i dorosłych troci wędrownych bardzo wyraźnie wskazuje, że 
są one w większości potomstwem anadromicznych troci przy praktycznie zerowym 
dystansie genetycznym (rys. 4).
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nie importowania odległych linii, a np. dla rzek pomorskich ograniczenie się do wyko-
rzystywania stad pstrąga potokowego z północnej Polski i traktowanie ich jako meta-
populacji. Takie wymogi mogłyby być wprowadzane do aktualizowanych lub nowych 
operatów rybackich.
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Dyskusja
Zarybianie jest obecnie chyba najbardziej rozpowszechnionym narzędziem wy-

korzystywanym w zarządzaniu populacjami troci. Można przyjąć, że praktyki zary-
bieniowe, prowadzone w środowisku naturalnym, wykonywane są w odpowiedzi na 
degradację dzikich populacji, powstałą w wyniku zmian środowiskowych czy dzia-
łalności ludzkiej lub z chęci zwiększenia naturalnej produktywności (Cowx, 1999). 
Jednak praktyki zarybieniowe niosą ze sobą także szereg negatywnych aspektów, 
jak spadek zmienności genetycznej, obniżenie przeżywalności, domestyfikacja czy 
zmiany morfologiczne (np. Frankham i in., 2002; McGinnity i in., 2003; Araki i in., 
2008). Jednym z tych aspektów jest także introgresja między oddalonymi genetycznie 
populacjami wykorzystywanymi w zarybieniach (Naish i in., 2008). 

Przedstawione w ramach tej pracy wyniki wskazują jak realne jest zagrożenie wy-
nikające z takiej praktyki. W rzekach polskich, zamieszkiwanych przez populacje troci 
wędrownej, zwykle w ich górnych odcinkach, do których forma anadromiczna nie ma 
dostępu ze względu na bariery hydrotechniczne, występują populacje formy osiadłej. 
Użytkownicy rybaccy traktują jednak obie formy jako odrębne gatunki i nie przykładają 
zwykle uwagi do pochodzenia materiału zarybieniowego pstrąga potokowego, także 
z powodu braku jakiejkolwiek regulacji, co jest nielogiczne, zważywszy na respektowa-
nie zakazu mieszania populacji anadromicznych. Fakt, że hybrydyzacja między obiema 
formami istnieje, co zobrazowano w niniejszej pracy, jest argumentem za rozważeniem 
wprowadzenia takich regulacji, choćby nie na poziomie dorzeczy ale np. regionów. 
Stwierdzone w trakcie tych badań znaczne zróżnicowanie genetyczne między formą 
osiadłą a anadromiczną wynika z dwóch czynników: braku ciągłości jako skutku zabu-
dowy hydrotechnicznej i wcześniejszych zarybień w oparciu o niemiejscową linię gene-
tyczną. Co istotne, to zaobserwowane znaczne zróżnicowanie genetyczne nie skutkuje 
brakiem przepływu genów. Biorąc pod uwagę, że wykorzystywane w zarybieniach linie 
pstrąga potokowego z południa Polski, Słowacji czy innych krajów wykazują nawet 
kilkukrotnie wyższy poziom zróżnicowania w stosunku do stad troci z rzek pomorskich, 
skutki takiego postępowania będą się z czasem uwidaczniać. Obecnie w północnej 
Polsce jest co najmniej kilkadziesiąt takich stref hybrydyzacji, praktycznie w każdym 
dorzeczu, w którym występuje troć wędrowna. Z drugiej strony zobowiązania zarybie-
niowe zawarte w operatach i tendencja do wzrostu kwot zarybieniowych w konkursach 
na użytkowanie powodują, że realizacja planu zarybień w oparciu o lokalną produkcję 
materiału zarybieniowego jest często niemożliwa. Taki model gospodarowania popu-
lacjami jest wadliwy i przyczynia się do degradacji naszych rodzimych linii genetycz-
nych. Istnieje potrzeba dyskusji obecnie działającego systemu zarybień i rozważenie 
wprowadzenia jakiejś formy regulacji. Rozwiązaniem mogłoby być stosowanie zasady 
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MONITORING WSTĘPUJĄCYCH WĘGORZY 
W POLSCE

Wstęp
Węgorz europejski, Anguilla anguilla (L.), jest katadromiczną rybą występującą 

w słonawych i słodkich wodach Europy i mającą bardzo duże znaczenie gospodar-
cze (Starkie, 2003). Do zlewiska Bałtyku dociera po, trwającej od kilkunastu mie-
sięcy do ponad dwóch lat, oceanicznej wędrówce, jako ukształtowany mały węgorz 
(Kaj i Walczak, 1953; Tesch, 2003). Część ryb pozostaje w wodach przybrzeżnych, 
a część, jako tzw. węgorz wstępujący, wchodzi do rzek, którymi rozprzestrzenia się 
po całej zlewni.

W końcu XX wieku na całym obszarze występowania zaobserwowano gwał-
towny spadek liczebności węgorzy: liczba larw węgorzy docierających do Euro-
py zmalała o 90-95% w porównaniu z latami osiemdziesiątymi (Moriarty, 2000; 
Dekker, 2003). Konsekwencją tego było wprowadzenie przez Komisję Europejską 
dyrektywy mającej na celu odbudowę populacji węgorza (EU 2007), której imple-
mentacją jest Plan gospodarowania zasobami węgorza w Polsce (Anon., 2008). 
Elementem realizacji tego planu jest monitoring wstępowania młodych węgorzy 
do rzek. Monitoring ten jest także częścią Wieloletniego programu zbierania da-
nych rybackich.

Wstępujące węgorze, głównie ze względu na niewielkie rozmiary, bardzo rzadko 
pojawiają się jako przyłów w połowach innych ryb. Informacje na temat ich mi-
gracji ograniczają się do sporadycznych obserwacji, np. w przepławkach. Dlatego 
aby uzyskać dane na ten temat trzeba zastosować metody ukierunkowane ściśle 
na połów/obserwację małych, płynących pod prąd węgorzy. Jest to, szczególnie 
w warunkach bardzo niewielkiego rozmiaru ciągu, zagadnienie trudne technicznie 
i w dużych, otwartych ciekach praktycznie niewykonalne. Dlatego badania tego 
typu prowadzi się najczęściej w miejscach koncentracji węgorzy, np. poniżej spię-
trzeń. Ryby próbują pokonać przegrody, także wspinając się na nie, co wykorzystuje 
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MONITORING WSTĘPUJĄCYCH WĘGORZY 
W POLSCE

Wstęp
Węgorz europejski, Anguilla anguilla (L.), jest katadromiczną rybą występującą 

w słonawych i słodkich wodach Europy i mającą bardzo duże znaczenie gospodar-
cze (Starkie, 2003). Do zlewiska Bałtyku dociera po, trwającej od kilkunastu mie-
sięcy do ponad dwóch lat, oceanicznej wędrówce, jako ukształtowany mały węgorz 
(Kaj i Walczak, 1953; Tesch, 2003). Część ryb pozostaje w wodach przybrzeżnych, 
a część, jako tzw. węgorz wstępujący, wchodzi do rzek, którymi rozprzestrzenia się 
po całej zlewni.

W końcu XX wieku na całym obszarze występowania zaobserwowano gwał-
towny spadek liczebności węgorzy: liczba larw węgorzy docierających do Euro-
py zmalała o 90-95% w porównaniu z latami osiemdziesiątymi (Moriarty, 2000; 
Dekker, 2003). Konsekwencją tego było wprowadzenie przez Komisję Europejską 
dyrektywy mającej na celu odbudowę populacji węgorza (EU 2007), której imple-
mentacją jest Plan gospodarowania zasobami węgorza w Polsce (Anon., 2008). 
Elementem realizacji tego planu jest monitoring wstępowania młodych węgorzy 
do rzek. Monitoring ten jest także częścią Wieloletniego programu zbierania da-
nych rybackich.

Wstępujące węgorze, głównie ze względu na niewielkie rozmiary, bardzo rzadko 
pojawiają się jako przyłów w połowach innych ryb. Informacje na temat ich mi-
gracji ograniczają się do sporadycznych obserwacji, np. w przepławkach. Dlatego 
aby uzyskać dane na ten temat trzeba zastosować metody ukierunkowane ściśle 
na połów/obserwację małych, płynących pod prąd węgorzy. Jest to, szczególnie 
w warunkach bardzo niewielkiego rozmiaru ciągu, zagadnienie trudne technicznie 
i w dużych, otwartych ciekach praktycznie niewykonalne. Dlatego badania tego 
typu prowadzi się najczęściej w miejscach koncentracji węgorzy, np. poniżej spię-
trzeń. Ryby próbują pokonać przegrody, także wspinając się na nie, co wykorzystuje 
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Pułapki kontrolowane były, zależnie od intensywności migracji, codziennie lub co 
dwa albo trzy dni. Ryby były liczone i mierzone (długość całkowita). Próby zabierano 
do późniejszych badań laboratoryjnych, pozostałe ryby wypuszczano na górną wodę.

W 2018 roku przeprowadzono dwa badania efektywności pułapek: w Słupsku 
i w Smołdzinie. W tym celu 13 lipca 142 węgorze w Słupsku i 26 lipca 98 węgorzy 
w Smołdzinie poznakowano błękitem alcjańskim (alcian blue), wypuszczono kilka-
dziesiąt metrów poniżej pułapek, a następnie rejestrowano ich ponowne złowienie.

Wyniki
Nie we wszystkich miejscach udało się złowić jakiekolwiek węgorze, natomiast 

najwięcej złowiono ich w Słupsku (w 2018 roku – 1540 oraz w 2015 i 2017 – po-
nad 600) i Smołdzinie (2014 roku – 565). W tych samych miejscach odnotowano 
też największą zmienność w kolejnych latach: od 5 do 1540 w Słupsku i od 5 do 565 
w Smołdzinie (tabela 1).

Przebieg migracji, w miejscach i latach z obfitymi połowami, był bardzo zróżnico-
wany (rys. 2). Jej szczyt przypadał najczęściej na drugą połowę lipca i początek sierp-
nia (tygodnie 28-30), ale były też lata (Słupsk, 2018) kiedy najwięcej ryb złowiono na 
początku czerwca (tydzień 22).

W połowach dominowały ryby o długościach między 14 a 16 cm, ale obecne były 
także dużo mniejsze, poniżej 10 cm, i dużo większe, ponad 35 cm (rys. 3). Rozkłady dłu-
gości w różnych miejscach w poszczególnych latach różniły się wyraźnie (np. Rejowice 
i Słupsk w 2017 roku), ale rozkłady długości w tym samym miejscu w różnych latach 
też nie były takie same. Średnie długości złowionych węgorzy w przebiegu migracji nie 
wykazywały wyraźnych trendów (rys. 2).

Z poznakowanych w Słupsku 142 węgorzy złowiono w ciągu kolejnego tygodnia 
79 ryb. Łowność w tym eksperymencie wyniosła 56%. W Smołdzinie z 98 poznakowa-
nych ryb złowiono ponownie 4. Łowność pułapki w tym eksperymencie wyniosła 4%.

Dyskusja
Podstawowym problemem omawianych połowów jest ich reprezentatywność. 

Możliwości lokalizacji pułapek ograniczają się praktycznie do zamkniętego terenu 
w otoczeniu urządzeń technicznych i ich charakter najczęściej narzuca konkretne ich 
ustawienia (fot. 1). Niekoniecznie optymalne z punktu widzenia wędrujących węgo-
rzy. Dodatkowo warunki w takich miejscach zmieniają się wraz ze zmianami w pracy 
jazu lub elektrowni lub zmianami przepływu w rzece. Testowanie poszczególnych 

136

Piotr Dębowski, Rafał Bernaś, Grzegorz Radtke, Michał Skóra, Jacek Morzuch

się w konstrukcji pułapek. Budowa takich pułapek zależy od wielkości wstępujących 
węgorzy, okresu migracji, aktualnych warunków hydrologicznych oraz technicznych 
warunków spiętrzenia.

W pracy przedstawiono przebieg monitoringu wstępujących węgorzy w rzekach 
Polski w latach 2012-2015 i 2017-2018 oraz wybrane jego wyniki: liczby złowionych 
ryb, ich długości oraz przebieg czasowy migracji.

Metoda
Do połowu wstępujących węgorzy użyto pułapek tzw. korytowych (fot. 1). Schemat 

budowy tego narzędzia oparto na pułapkach stosowanych w Niemczech (informacje 
własne) i jest on zgodny z pułapkami stosowanymi w innych krajach (np. Legault, 1992; 
Solomon i Beach, 2004; Anon., 2011). Składa się ona z ustawianej skośnie rynny, po 
której wspinają się ryby, i części pułapkowej, która je gromadzi. Dno rynny jest wyście-
lone substratem sztucznym w postaci rzędów plastikowych szczotek. Kilka pułapek, 
jednak, z użytych w pierwszych latach badań w Smołdzinie i Rejowicach, wyścielonych 
było materiałem roślinnym (gałęziami i trawą). Częścią pułapkową pułapki korytowej 
jest najczęściej beczka, która poza otworem wlotowym, przez który dostają się wraz 
z wodą węgorze, posiada liczne, małe otwory pozwalające wypływać stale napływa-
jącej wodzie. Węgorze są wabione do wejścia do części pułapkowej wodą. Jest ona 
doprowadzona grawitacyjnie lub za pomocą pompy, wężami do początku rynny. Część 
z niej spływa po rynnie, po której wspinają się ryby. Reszta wody kierowana jest do 
części pułapkowej, do której trafia przez lejek z wężem wraz ze spłukanymi rybami.

Pułapki ustawiano w domniemanych miejscach gromadzenia się lub przemieszczania 
węgorzy poniżej spiętrzeń, najczęściej z boku wypływu z turbin lub na przelewach jazów.

Łącznie w ciągu sześciu lat monitoring prowadzono w jedenastu miejscach 
na dziewięciu rzekach (rys. 1, tabela 1). Lokalizacje wybierano, kierując się chęcią 
monitorowania możliwie dużej części wybrzeża, ale też możliwościami techniczny-
mi – instalacją pułapki, dostarczeniem wody, zapewnieniem dostępu obsłudze oraz 
bezpieczeństwem pułapki. Wszystkie pułapki znajdowały się na zamkniętym terenie 
elektrowni wodnych, bądź w ich bezpośredniej bliskości. W ciągu kilku lat monito-
ringu w wielu miejscach warunki zmieniały się w wyniku np. zmiany rozdziału wody 
na spiętrzeniach lub ich remontów. Drastyczny wpływ na warunki pracy pułapek 
miały gwałtowne przybory wód; w kilku przypadkach powodujące ich zniszczenie. 
Dlatego w większości miejsc pułapki były, stosownie do nabywanych doświadczeń, 
przestawiane i modyfikowane i nawet tam gdzie prowadzono monitoring przez kilka 
lat wyniki z kolejnych nie są w pełni porównywalne. Bez zmian pozostały tylko poje-
dyncze pułapki w Słupsku, Smołdzinie i Trzebiatowie.
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się w konstrukcji pułapek. Budowa takich pułapek zależy od wielkości wstępujących 
węgorzy, okresu migracji, aktualnych warunków hydrologicznych oraz technicznych 
warunków spiętrzenia.

W pracy przedstawiono przebieg monitoringu wstępujących węgorzy w rzekach 
Polski w latach 2012-2015 i 2017-2018 oraz wybrane jego wyniki: liczby złowionych 
ryb, ich długości oraz przebieg czasowy migracji.

Metoda
Do połowu wstępujących węgorzy użyto pułapek tzw. korytowych (fot. 1). Schemat 

budowy tego narzędzia oparto na pułapkach stosowanych w Niemczech (informacje 
własne) i jest on zgodny z pułapkami stosowanymi w innych krajach (np. Legault, 1992; 
Solomon i Beach, 2004; Anon., 2011). Składa się ona z ustawianej skośnie rynny, po 
której wspinają się ryby, i części pułapkowej, która je gromadzi. Dno rynny jest wyście-
lone substratem sztucznym w postaci rzędów plastikowych szczotek. Kilka pułapek, 
jednak, z użytych w pierwszych latach badań w Smołdzinie i Rejowicach, wyścielonych 
było materiałem roślinnym (gałęziami i trawą). Częścią pułapkową pułapki korytowej 
jest najczęściej beczka, która poza otworem wlotowym, przez który dostają się wraz 
z wodą węgorze, posiada liczne, małe otwory pozwalające wypływać stale napływa-
jącej wodzie. Węgorze są wabione do wejścia do części pułapkowej wodą. Jest ona 
doprowadzona grawitacyjnie lub za pomocą pompy, wężami do początku rynny. Część 
z niej spływa po rynnie, po której wspinają się ryby. Reszta wody kierowana jest do 
części pułapkowej, do której trafia przez lejek z wężem wraz ze spłukanymi rybami.

Pułapki ustawiano w domniemanych miejscach gromadzenia się lub przemieszczania 
węgorzy poniżej spiętrzeń, najczęściej z boku wypływu z turbin lub na przelewach jazów.

Łącznie w ciągu sześciu lat monitoring prowadzono w jedenastu miejscach 
na dziewięciu rzekach (rys. 1, tabela 1). Lokalizacje wybierano, kierując się chęcią 
monitorowania możliwie dużej części wybrzeża, ale też możliwościami techniczny-
mi – instalacją pułapki, dostarczeniem wody, zapewnieniem dostępu obsłudze oraz 
bezpieczeństwem pułapki. Wszystkie pułapki znajdowały się na zamkniętym terenie 
elektrowni wodnych, bądź w ich bezpośredniej bliskości. W ciągu kilku lat monito-
ringu w wielu miejscach warunki zmieniały się w wyniku np. zmiany rozdziału wody 
na spiętrzeniach lub ich remontów. Drastyczny wpływ na warunki pracy pułapek 
miały gwałtowne przybory wód; w kilku przypadkach powodujące ich zniszczenie. 
Dlatego w większości miejsc pułapki były, stosownie do nabywanych doświadczeń, 
przestawiane i modyfikowane i nawet tam gdzie prowadzono monitoring przez kilka 
lat wyniki z kolejnych nie są w pełni porównywalne. Bez zmian pozostały tylko poje-
dyncze pułapki w Słupsku, Smołdzinie i Trzebiatowie.
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omawianych w tej pracy połowów, potwierdza, bez względu na różnice metodologicz-
ne, katastrofalne pogorszenie stanu populacji węgorza europejskiego. Sugeruje też, 
że monitoring tych wędrówek może być dobrym narzędziem do oceny efektów dzia-
łań restytucyjnych. Wydaje się, że do zbudowania systemu tego monitoringu można 
dojść jedynie metodą mozolnych prób i błędów, zbierając doświadczenia, wypró-
bowując różne lokalizacje i ustawienia pułapek oraz oszacowując ich efektywności.

Tabela 1. Lista miejsc monitoringu z liczbą pułapek (n) i złowionych węgorzy (N)

2012 2013 2014 2015 2017 2018
Rzeka Miejsce n N n N n N n N n N n N
Wda Przechowo 1 0

Radunia Pruszcz I 1 41
Radunia Pruszcz II 1 11
Łupawa Smołdzino 3 5 3 27 2 565 3 50 1 232 1 240
Słupia Słupsk 2 5 2 14 2 646 2 650 1 1540

Wieprza Darłowo 2 1 2 2 2 10 1 0
Parsęta Rościno 1 0

Rega Rejowice 3 107 3 65 3 28 2 282 2 61
Rega Trzebiatów 2 26 2 33 1 83 1 33
Ina Stargard 2 0 2 0 1 0

Drawa Głusko 2 0 1 0 2 0

Tabela 1. Lista miejsc monitoringu z liczbą pułapek (n) i złowionych węgorzy (N) 
 
  2012 2013 2014 2015 2017 2018 
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rozwiązań utrudnia generalnie bardzo mała liczebność węgorzy (choć nie wszędzie 
i nie zawsze, co pokazują połowy np. w Słupsku). Nierzadko w pułapki, które wydają 
się być ustawione optymalnie, nie udało się złowić węgorzy. Dlatego o monitoringu 
możemy na razie mówić chyba tylko w przypadku Słupska i Smołdzina, choć i tu trud-
no rozstrzygnąć czy wahania wielkości połowów odzwierciedlają zmiany w wielkości 
ciągów węgorzy czy zmiany warunków hydrologicznych. Prawdopodobnie jednak 
tych dwóch elementów w ogóle nie da się rozdzielić. W rezultacie zbieramy infor-
macje pozytywne, tzn. stwierdzamy gdzie dochodzą węgorze, kiedy i jakiej wielkości, 
natomiast brak połowu nie oznacza, że węgorze w danym miejscu są nieobecne.

W kilku miejscach, w których prowadzone były próby monitoringu, prowadzono po-
łowy węgorzy wstępujących w przeszłości. Ich intencją było, najczęściej, pozyskiwanie 
materiału do zarybiania jezior, a raczej zbadanie takiej możliwości (Stankiewicz, 1948a, 
1948b; Kaj i Walczak, 1953). Stankiewicz (1948a) w lipcu 1947 próbował łowić je różnymi 
sposobami pod elektrownią Kamienna w Głusku na Drawie. Złowił, głównie kasarkiem 
w spuszczonej przepławce, ponad 3 tysiące ryb o masie od 7 do 70 g. Natomiast w Re-
jowicach na Redze wykorzystał do zaimprowizowanej pułapki poszur jazu i złowił w nią 
prawie 43 tysiące węgorzy o masie głównie od 0,65 do 2 g. W pierwszym z tych miejsc 
nie udało nam się złowić ani jednego węgorza, a w drugim maksymalnie blisko 300 ryb.

Kaj i Walczak (1953) łowili w 1951 roku węgorze wstępujące w licznych rzekach i miej-
scach, głównie za pomocą wiązek wikliny, ale też różnych samołówek. Połowy były bardzo 
zróżnicowane, co tłumaczyli różnymi warunkami technicznymi. Łącznie jednak udało im 
się złowić około ćwierć miliona ryb w przedziale długości 70-200 mm i przy największym 
udziale ryb między 70 a 110 mm. Sformułowali także szereg ogólniejszych obserwacji: 
wędrówka odbywa się głównie od połowy maja do końca lipca, w rzekach zachodnich za-
czyna się wcześniej i trwa dłużej, wielkość ryb rośnie w kierunku wschodnim i ilość wstę-
pującego węgorza z nadmiarem zabezpiecza zapotrzebowanie produkcyjne Pomorza (!).

W późniejszym czasie próby monitoringu przeprowadzono kilkakrotnie w Łupawie 
pod jazem elektrowni w Smołdzinie. Zastosowano w nich pułapkę zbliżoną do stosowa-
nych w naszych połowach: korytową, ale drewnianą, z substratem z liści i gałęzi. W lipcu 
1996 roku złowiono w nią 108 ryb o średniej długości 196 mm (Sobocki i Woźniewski, 
1997). Połowy ponowiono w sierpniu 2002 i w lipcu i sierpniu 2008 roku, łowiąc 63 
i 23 węgorze o średnich długościach 205 i 215 mm (Sobocki i in., 2008). Pułapkę tę, za-
montowaną w tym samym miejscu, stosowaliśmy także w pierwszych latach omawiane-
go w tej pracy monitoringu w Smołdzinie, łowiąc w nią maksymalnie 94 węgorze. Wstę-
pujące węgorze łowiono także, podobnymi pułapkami, w latach 1999-2001 w Wieprzy 
pod jazem w Darłowie, łowiąc po kilka kilogramów ryb rocznie (Domagała i in., 2004). 
W tym samym miejscu, kilkanaście lat później, udało się złowić tylko kilka węgorzy.

Zestawienie liczby węgorzy wstępujących łowionych w trakcie okazjonalnych 
połowów w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, z łowionymi w trakcie 
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omawianych w tej pracy połowów, potwierdza, bez względu na różnice metodologicz-
ne, katastrofalne pogorszenie stanu populacji węgorza europejskiego. Sugeruje też, 
że monitoring tych wędrówek może być dobrym narzędziem do oceny efektów dzia-
łań restytucyjnych. Wydaje się, że do zbudowania systemu tego monitoringu można 
dojść jedynie metodą mozolnych prób i błędów, zbierając doświadczenia, wypró-
bowując różne lokalizacje i ustawienia pułapek oraz oszacowując ich efektywności.

Tabela 1. Lista miejsc monitoringu z liczbą pułapek (n) i złowionych węgorzy (N)

2012 2013 2014 2015 2017 2018
Rzeka Miejsce n N n N n N n N n N n N
Wda Przechowo 1 0

Radunia Pruszcz I 1 41
Radunia Pruszcz II 1 11
Łupawa Smołdzino 3 5 3 27 2 565 3 50 1 232 1 240
Słupia Słupsk 2 5 2 14 2 646 2 650 1 1540

Wieprza Darłowo 2 1 2 2 2 10 1 0
Parsęta Rościno 1 0

Rega Rejowice 3 107 3 65 3 28 2 282 2 61
Rega Trzebiatów 2 26 2 33 1 83 1 33
Ina Stargard 2 0 2 0 1 0

Drawa Głusko 2 0 1 0 2 0

Tabela 1. Lista miejsc monitoringu z liczbą pułapek (n) i złowionych węgorzy (N) 
 
  2012 2013 2014 2015 2017 2018 
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Wieprza Darłowo   2 1 2 2 2 10 1 0   
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rozwiązań utrudnia generalnie bardzo mała liczebność węgorzy (choć nie wszędzie 
i nie zawsze, co pokazują połowy np. w Słupsku). Nierzadko w pułapki, które wydają 
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tych dwóch elementów w ogóle nie da się rozdzielić. W rezultacie zbieramy infor-
macje pozytywne, tzn. stwierdzamy gdzie dochodzą węgorze, kiedy i jakiej wielkości, 
natomiast brak połowu nie oznacza, że węgorze w danym miejscu są nieobecne.

W kilku miejscach, w których prowadzone były próby monitoringu, prowadzono po-
łowy węgorzy wstępujących w przeszłości. Ich intencją było, najczęściej, pozyskiwanie 
materiału do zarybiania jezior, a raczej zbadanie takiej możliwości (Stankiewicz, 1948a, 
1948b; Kaj i Walczak, 1953). Stankiewicz (1948a) w lipcu 1947 próbował łowić je różnymi 
sposobami pod elektrownią Kamienna w Głusku na Drawie. Złowił, głównie kasarkiem 
w spuszczonej przepławce, ponad 3 tysiące ryb o masie od 7 do 70 g. Natomiast w Re-
jowicach na Redze wykorzystał do zaimprowizowanej pułapki poszur jazu i złowił w nią 
prawie 43 tysiące węgorzy o masie głównie od 0,65 do 2 g. W pierwszym z tych miejsc 
nie udało nam się złowić ani jednego węgorza, a w drugim maksymalnie blisko 300 ryb.

Kaj i Walczak (1953) łowili w 1951 roku węgorze wstępujące w licznych rzekach i miej-
scach, głównie za pomocą wiązek wikliny, ale też różnych samołówek. Połowy były bardzo 
zróżnicowane, co tłumaczyli różnymi warunkami technicznymi. Łącznie jednak udało im 
się złowić około ćwierć miliona ryb w przedziale długości 70-200 mm i przy największym 
udziale ryb między 70 a 110 mm. Sformułowali także szereg ogólniejszych obserwacji: 
wędrówka odbywa się głównie od połowy maja do końca lipca, w rzekach zachodnich za-
czyna się wcześniej i trwa dłużej, wielkość ryb rośnie w kierunku wschodnim i ilość wstę-
pującego węgorza z nadmiarem zabezpiecza zapotrzebowanie produkcyjne Pomorza (!).

W późniejszym czasie próby monitoringu przeprowadzono kilkakrotnie w Łupawie 
pod jazem elektrowni w Smołdzinie. Zastosowano w nich pułapkę zbliżoną do stosowa-
nych w naszych połowach: korytową, ale drewnianą, z substratem z liści i gałęzi. W lipcu 
1996 roku złowiono w nią 108 ryb o średniej długości 196 mm (Sobocki i Woźniewski, 
1997). Połowy ponowiono w sierpniu 2002 i w lipcu i sierpniu 2008 roku, łowiąc 63 
i 23 węgorze o średnich długościach 205 i 215 mm (Sobocki i in., 2008). Pułapkę tę, za-
montowaną w tym samym miejscu, stosowaliśmy także w pierwszych latach omawiane-
go w tej pracy monitoringu w Smołdzinie, łowiąc w nią maksymalnie 94 węgorze. Wstę-
pujące węgorze łowiono także, podobnymi pułapkami, w latach 1999-2001 w Wieprzy 
pod jazem w Darłowie, łowiąc po kilka kilogramów ryb rocznie (Domagała i in., 2004). 
W tym samym miejscu, kilkanaście lat później, udało się złowić tylko kilka węgorzy.

Zestawienie liczby węgorzy wstępujących łowionych w trakcie okazjonalnych 
połowów w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, z łowionymi w trakcie 
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Rys. 2. Przebieg migracji (słupki) i zmiany średniej długości ryb (linia) w wybranych 
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ODBUDOWA ZESPOŁU RYB POTAMALU 
RZEKI NIZINNEJ PO DŁUGOTRWAŁEJ 
DEGRADACJI ZANIECZYSZCZENIAMI

Wstęp
Powodowany działalnością człowieka niedobór tlenu i zanieczyszczenie rzek 

(Hellawell, 1988; Abel, 2002; Alabaster i Lloyd, 2013) zarówno rozpuszczonymi sub-
stancjami toksycznymi (Jones, 2013), jak i nieorganiczną zawiesiną (Alabaster, 1972) 
są jednymi z głównych czynników decydujących o wymieraniu ryb w rzekach. Choć 
gatunki ryb różnią się znacznie odpornością w rzekach całkowicie zdegradowanych 
ekologicznie, czyli takich w których wartości przynajmniej części czynników wielo-
krotnie i ustawicznie przekraczają dopuszczalne normy (Boon i Raven, 2012), nie jest 
możliwe przeżycie jakiegokolwiek gatunku. Do takich cieków należał Ner, jedyna, 
poza Bzurą, rzeka, która od początku istnienia Łodzi, a szczególnie jej centrum prze-
mysłowego, mogła być wykorzystywana do odprowadzania ścieków komunalnych 
i przemysłowych poza obręb miasta, a potem łódzkiej aglomeracji miejskiej (ŁAM) 
(GOŚ, 2019; Mosiej i in., 2007a, 2007b). 

Warunki fizjograficzne Łodzi sprawiły, że Ner jest najważniejszą rzeką ŁAM z punktu 
widzenia oczyszczania aglomeracji, co zadecydowało o jego degradacji (Koter, 1969; 
Czarnecka 2005). Ner i Bzura mają obecnie naturalny przepływ ok. 1 m/s w ich górnym 
biegu powyżej miejsc zrzutów ścieków, jednak Ner przejmował dawniej i obecnie aż 90% 
ścieków ŁAM (GOŚ, 2019). W liczbach bezwzględnych jest to około 330 tys. m3/dobę, 
co przekłada się na około 4 m3/sek. (GOŚ, 2019).

Nie zostało do tej pory zbadane od jak dawna trwał stan powodujący degradację 
i jakie były wartości czynników degradujących w przeszłości. Na podstawie przesłanek 
pośrednich dotyczących ŁAM, takich jak wzrost liczby ludności do 300 tys. na przełomie 
XIX i XX wieku (Janczak, 1982), wzrost produkcji przemysłowej w tym czasie do oko-
ło połowy produkcji przemysłowej 10-milionowego Królestwa Polskiego (Luxemburg, 
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Odbudowa zespołu ryb potamalu rzeki nizinnej po długotrwałej degradacji zanieczyszczeniami 

Materiał i metody
Ner, o długości 124 km i powierzchni dorzecza 1836 km2, ma swój początek we 

wschodniej części Łodzi, opływa ją od południa i biegnie dalej w kierunku północno-
-wschodnim do rzeki Warty (rys. 1). Zlewnia Neru ma charakter rolniczy z dużym 
udziałem przemysłu spożywczego, a na wielu dopływach znajdują się stawy hodowli 
ryb. Już pod koniec XVIII wieku na terenie zlewni pracowało ponad 100 młynów 
wodnych (Gołaski, 2006), co dowodzi wielkiej aktywności gospodarczej w tamtym 
czasie. Na terenie górnej zlewni, którą obejmuje obecnie ŁAM, jeszcze na począt-
ku XIX wieku płynęły liczne strumienie, a zalesienie sięgało 35-40% (Koter, 1969). 
Obecnie zalesienie, nie tylko w ŁAM, ale w każdym prawie rejonie zlewni, wynosi 
zaledwie kilka do kilkunastu procent, a głównym źródłem wody dla ŁAM są studnie 
o głębokości od kilkuset metrów do ponad kilometra (ZWiK, 2019). Cieki ŁAM nato-
miast przekształcone zostały w zakryte lub odkryte kanały ściekowe i burzowe (Kruk 
i in., 2013). Woda Neru w jego środkowym i dolnym biegu wykorzystywana jest do 
nawadniania pól przy użyciu wielu kilometrów kanałów i rowów melioracyjnych. 

Odłowy ryb w Nerze zostały wykonane w 2000 i 2012 roku na tych samych dziesięciu 
stanowiskach rozmieszczonych wzdłuż biegu rzeki. Ryby odławiano, stosując standardo-
wą technikę elektropołowu, tj. na odcinkach o długości 100 metrów dwie osoby brodziły 
z anodoczerpakami pod prąd cieku, a na odcinkach 500-metrowych połów dokonywany 
był z łodzi dryfującej wzdłuż jednego brzegu (Backiel i Penczak, 1989). Ryby identyfiko-
wano do gatunku, mierzono, ważono, liczono i uwalniano do rzeki. Liczebności i bioma-
sy ryb na stanowisku zostały ustandaryzowane na 500-metrowej linii brzegowej przez 
przemnożenie wartości dotyczących faktycznie złowionych ryb przez 2,5 w przypadku 
stanowisk o długości 100 metrów, ponieważ każdy łowiący brodził wzdłuż jednego brze-
gu, oraz przez pozostawienie niezmienionych wartości z odcinków łódkowych.

Ner podzielono na pięć odcinków odpowiadających zmieniającemu się charakterowi 
rzeki, tj. A (źródłowy), B, C, D i E (ujściowy), a na każdym odcinku wyznaczono po dwa 
stanowiska odłowów (rys. 1). Odcinek A (stanowiska 1. i 2.) to fragment rzeki użytkowany 
intensywnie rekreacyjnie, mało zmieniony przez działalność człowieka poza spiętrzeniami 
dwóch stawów. Odcinek B (stanowiska 3. i 4.) to najbardziej obecnie zdegradowana część 
Neru, choć nie jest to wykazywane przez pomiary jakości wody. Odcinek ten odbiera wodę 
z największych kanałów burzowych ŁAM, a do 1994 roku odbierał również ścieki z dawnej 
oczyszczalni. Odcinek C (stanowiska 5. i 6.) to fragment, do którego następuje odprowadze-
nie oczyszczonych ścieków z GOŚ, działającej od 1994 roku. Odcinek D (stanowiska 7. i 8.) to 
odcinek w mniejszym stopniu będący pod wpływem oczyszczalni, ale w znacznym stopniu 
skanalizowany i posiadający ponad 20 progów wodnych dla zmniejszenia prędkości prze-
pływu, natomiast odcinek E (stanowiska 9. i 10.) to fragment będący pod wpływem Warty.
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1977), zasilanie ŁAM w wodę w czasie jej maksymalnego rozwoju przez kilkanaście 
strumieni oraz 10 tysięcy studni gruntowych i głębinowych (ZWiK, 2019), a także brak 
jakiegokolwiek oczyszczania ścieków aż do końca lat dwudziestych XX wieku (ZWiK, 
2019) pozwala przypuszczać, że ilość i jakość ścieków była podobna do niedawnej już 
pod koniec XIX wieku. Również spadek przepływu Neru do poziomu zbliżonego do 
obecnego nastąpił prawdopodobnie w tym czasie, bowiem lasy oraz mokradła i bagna, 
które zajmowały jeszcze około 60% powierzchni dzisiejszej ŁAM, 200 lat temu były 
przeznaczane pod rolnictwo i zabudowę oraz meliorowane (Koter, 1969), gwałtownie 
zmniejszając zasoby wód powierzchniowych i tym samym przepływ rzek. 

Prawie do końca XX wieku tragiczna sytuacja Neru nie uległa poprawie, bo choć po 
pierwszej wojnie światowej łódzki przemysł przestał się rozwijać, to ludność aglomeracji 
wzrastała, osiągając ponad milion w 1970 roku. W 1930 roku uruchomiono na Nerze 
pierwszą, mechaniczną oczyszczalnię ścieków ŁAM, lecz zbyt mało wydajną, aby znacząco 
zredukować poziom zanieczyszczenia tej rzeki. W prawie całej drugiej połowie XX wie-
ku była ona określana jako jedna z kilku najbardziej zanieczyszczonych w Polsce (patrz 
roczniki Głównego Urzędu Statystycznego aż do 1990 r.), za wyjątkiem jej źródłowego, 
20-kilometrowego odcinka, który był i jest wykorzystywany do celów rekreacyjnych. 

Tak więc degradacja Neru spowodowała wyniszczenie ryb w tej rzece przez okres 
co najmniej wieku. Fragmentaryczne badania wykonane w latach trzydziestych 
(Kulmatycki, 1936) oraz w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (Penczak, 1969, 
1975) wykazały całkowity brak samoutrzymujących się populacji na odcinku poniżej 
aglomeracji. Pojedyncze osobniki ryb, łowione wówczas w Nerze, były pechowymi 
imigrantami z dopływów górnego biegu Neru lub Warty (do której Ner uchodzi) i ska-
zane na rychłą śmierć. Zanieczyszczenie Neru było również odpowiedzialne za znaczną 
redukcję liczby gatunków ryb i zmiany w dominacji ichtiofauny Warty na odcinku za 
ujściem Neru (Przybylski, 1993; Kruk i in., 2000; Kruk, 2007). 

Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero od połowy lat dziewięćdziesiątych, kie-
dy uruchomiono Grupową Oczyszczalnię Ścieków (GOŚ) ŁAM. Mniej więcej w tym 
samym czasie rozpoczęła się redukcja łódzkiego przemysłu włókienniczego i odzie-
żowego, która powoduje od tej pory zmniejszanie ilości ścieków odprowadzanych 
do oczyszczalni oraz bezpośrednio do Neru, a jednocześnie zmianę ich charakteru 
z głównie przemysłowych na głównie bytowe (GOŚ, 2019). 

Powyższe czynniki zapoczątkowały odbudowę ichtiofauny Neru (Penczak i in., 
2010). W przeciwieństwie do wielu innych krajów, odbudowa ichtiofauny tej rzeki 
nie była efektem projektu restytucji (Boon i Raven, 2012), lecz nastąpiła jako skutek 
uboczny poprawy sytuacji w rzece. Celem niniejszej pracy jest analiza zmian w ichtio-
faunie Neru na przestrzeni poprzedniej dekady.
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wschodniej części Łodzi, opływa ją od południa i biegnie dalej w kierunku północno-
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1977), zasilanie ŁAM w wodę w czasie jej maksymalnego rozwoju przez kilkanaście 
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imigrantami z dopływów górnego biegu Neru lub Warty (do której Ner uchodzi) i ska-
zane na rychłą śmierć. Zanieczyszczenie Neru było również odpowiedzialne za znaczną 
redukcję liczby gatunków ryb i zmiany w dominacji ichtiofauny Warty na odcinku za 
ujściem Neru (Przybylski, 1993; Kruk i in., 2000; Kruk, 2007). 

Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero od połowy lat dziewięćdziesiątych, kie-
dy uruchomiono Grupową Oczyszczalnię Ścieków (GOŚ) ŁAM. Mniej więcej w tym 
samym czasie rozpoczęła się redukcja łódzkiego przemysłu włókienniczego i odzie-
żowego, która powoduje od tej pory zmniejszanie ilości ścieków odprowadzanych 
do oczyszczalni oraz bezpośrednio do Neru, a jednocześnie zmianę ich charakteru 
z głównie przemysłowych na głównie bytowe (GOŚ, 2019). 

Powyższe czynniki zapoczątkowały odbudowę ichtiofauny Neru (Penczak i in., 
2010). W przeciwieństwie do wielu innych krajów, odbudowa ichtiofauny tej rzeki 
nie była efektem projektu restytucji (Boon i Raven, 2012), lecz nastąpiła jako skutek 
uboczny poprawy sytuacji w rzece. Celem niniejszej pracy jest analiza zmian w ichtio-
faunie Neru na przestrzeni poprzedniej dekady.
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Wyniki i dyskusja
Różnice w parametrach wody między odcinkami oraz między 2000 a 2009 rokiem 

(rys. 2) wskazują na wyraźną i systematyczną poprawę jej jakości. Wszystkie zmienne 
w danym roku pokazują ten sam trend, wyrażający się w bardzo niskiej wartości na 
odcinku A, niewiele wyższej na odcinku B, następnie gwałtownym wzroście na odcin-
ku C, po którym następuje obniżenie (odcinek D i E). Wyjątkiem jest konduktywność, 
która zmieniała się niewiele między odcinkami. Trend ten zaznaczył się w 2000 roku 
i był zbliżony do 2009 roku. Wyjątkiem była konduktywność, podobna na wszystkich 
odcinkach w 2000 i 2009 roku, choć w obu latach najwyższa na odcinku C. 

Obserwowany trend nie jest zaskoczeniem, ponieważ wysokie wartości wszyst-
kich przedstawionych zmiennych, poza konduktywnością, są wskaźnikami dużego, 
a niskie niedużego zanieczyszczenia. Innymi słowy, jakość wody na odcinku C była 
pierwotnie najniższa i daleko odbiegająca od tej na pozostałych odcinkach, co świad-
czy o dość słabym oczyszczaniu wody przez GOŚ w 2000 roku. W 2009 roku oczysz-
czanie było o wiele lepsze, czego dowodem jest nie tylko bardziej wypłaszczony trend 
zmienności między odcinkami, ale również niższe wartości bezwzględne. Wyjątek 
stanowi konduktywność. Jednocześnie przedstawione dane (rys. 2) wskazują na 
utrzymywanie się gradientu ekologicznego na odcinkach C-E, choć gradient ten już 
w 2009 roku bardzo się zmniejszył. To zmniejszenie nie dotyczyło jedynie amoniaku. 

W Nerze w 2000 roku stwierdzono występowanie tylko dziesięciu gatunków ryb 
(tabela 1), a w 2012 roku aż 25 gatunków. Znamienne jest, że choć całkowita liczba 
gatunków wzrosła dwuipółkrotnie, to żaden gatunek nie ubył. Tabela 1 przedstawia 
również klasyfikację gatunków w Nerze ze względu na szereg najważniejszych cech. 
Do jednego gatunku obcego w 2000 roku, karasia srebrzystego, doszły karp i cze-
baczek amurski w 2012 roku, lecz tylko karaś występował w znacznej liczebności. 
Liczba gatunków reofilnych wzrosła z dwóch do sześciu, a wszystkie nowe są gatun-
kami o dużej wielkości ciała, w przeciwieństwie do dwóch pierwszych – śliza i kieł-
bia. Fitofile i fitopelagofile dominowały zarówno w 2000 roku (5), jak i w 2012 (14). 
Jedynie piskorz był gatunkiem narażonym w 2000 roku, a dodatkowo miętus w 2012. 
Pod względem stałości występowania w 2000 roku dominował karaś srebrzysty, 
a w 2012 – okoń i kiełb. W 2000 roku dominantem liczebnościowym był karaś sre-
brzysty i piskorz, a w 2012 – płoć i cierniczek.
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Do scharakteryzowania jakości wody wyznaczonych odcinków Neru wybrano pięć 
parametrów fizykochemicznych analizowanych przez Wojewódzki Instytut Ochro-
ny Środowiska w Łodzi (rys. 2). Dane te to wartości średnie wyliczone z dwunastu 
comiesięcznych prób pobranych w 2000 oraz 2009 roku. Należy nadmienić, że po 
2009 roku zmieniono system oceny wody i z tego powodu dane dotyczące wody 
Neru w 2012 roku nie są przedstawione.

Struktura ichtiofauny Neru w badanych okresach została opisana liczbą stwier-
dzonych gatunków (S), ich względną liczebnością (ni), biomasą oraz stałością wystę-
powania gatunków w całej rzece, jak i w poszczególnych odcinkach. Zmiany w struk-
turze ichtiofauny analizowano na podstawie indeksu wymiany fauny – TIS (Diamond 
i May, 1977; Magurran, 2011), określony wzorem:

TIS = (E+C) / (S1+S2), 

gdzie: E – liczba gatunków nie stwierdzonych ponownie,
  C – liczba gatunków nie stwierdzonych wcześniej, 
   S1 i S2 – liczby gatunków stwierdzonych w pierwszym i drugim okresie badań.

Zmiany w rozmieszczeniu gatunków w Nerze między 2000 a 2012 rokiem anali-
zowano z wykorzystaniem indeksu wymiany stanowisk – TISU (Jażdżewski i in., 2014), 
określonego wzorem:

TISU = (a+b) / (c+d), 

gdzie: a – liczba stanowisk, na którym dany gatunek wystąpił tylko w pierwszym badaniu,
  b – liczba stanowisk, na którym dany gatunek wystąpił tylko w drugim badaniu, 
   c i d – liczba wszystkich stanowisk, na których dany gatunek wystąpił odpo-

wiednio w pierwszym i w drugim okresie badań.
Istotność zmian w dominacji gatunków między analizowanymi latami w całej 

rzece oceniono za pomocą korelacji rang Spearmana (Stanisz, 2007). Natomiast po-
dobieństwo faunistyczne wyznaczonych odcinków Neru przedstawiono za pomocą 
analizy klasterowej, przyjmując za podstawę obecność gatunku w odcinku rzeki, czyli 
zmienną dychotomiczną typu obecny (1) / nieobecny (0), na podstawie definicji od-
ległości euklidesowej oraz grupowania metodą Warda (Stanisz, 2007). 
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W pierwszym roku badań złowiono nieco ponad tysiąc osobników ryb, o wa-
dze poniżej 12 kg, a w 2012 roku prawie cztery tysiące osobników, o wadze ponad 
55 kg (tabela 2). W 2000 roku rozmieszczenie wszystkich gatunków było nieco 
bardziej zróżnicowane między wyznaczonymi odcinkami rzeki pod względem liczby 
gatunków, liczebności, jak i biomasy. W 2012 roku uległo pewnemu wyrównaniu 
pod względem liczby gatunków i liczebności, za wyjątkiem odcinka B, a w zakresie 
biomasy za wyjątkiem odcinków B i C, co wynika ze zdominowania tego ostatniego 
przez małe gatunki cierniczka i ciernika (tabela 1). Rozmieszczenie gatunków reofil-
nych między 2000 a 2012 rokiem uległo również zmianie, ale większej i z odwrotną 
tendencją, to znaczy od większego do mniejszego wyrównania. Wyrównanie to 
jednak w 2000 roku wynikało z braku tych gatunków na prawie wszystkich odcin-
kach. Warunki dla gatunków reofilnych w 2012 roku uległy poprawie na wszystkich 
odcinkach, ale poprawa ta była bardziej odcinkowo zróżnicowana niż dla wszystkich 
gatunków potraktowanych łącznie. W 2012 roku warunki poprawiły się szczególnie 
dla gatunków reofilnych o dużej masie ciała na odcinku E (tabela 2).

Tabela 2. Bogactwo gatunkowe, liczebności i biomasy wszystkich oraz reofilnych 
gatunków ryb w poszczególnych odcinkach rzeki Ner w 2000 i 2012 roku

Wszystkie gatunki Gatunki reofilne
liczba 

gatunków
liczebność biomasa

liczba 
gatunków

liczebność biomasa

Odcinek 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012
A 10 11 576 1222 3596 18361 2 2 167 127 1016 2583
B 4 4 24 19 171 100 0 1 0 10 0 41
C 0 11 0 1060 0 891 0 2 0 18 0 195
D 5 14 332 304 7047 11537 0 4 0 132 0 1008
E 4 18 78 1212 1218 24364 0 5 0 189 0 9997

Suma 1010 3817 12032 55253 167 476 1016 13824

Zaskakujący jest fakt, że na odcinku B, pomimo utrzymującej się w obu latach 
dobrej jakości wody, nie nastąpiła odbudowa rybostanu. Jest on jedynym, na którym 
nie wzrosła liczba gatunków (choć pojawił się jeden reofilny), a liczebność i biomasa 
obniżyły się. Przyczynami tego stanu są prawdopodobnie zaburzenia przepływu spo-
wodowane zrzutami wody i ścieków systemem kanałów burzowych ŁAM. Kanały te 
odprowadzają tę część spływu powierzchniowego z terenu aglomeracji oraz tę część 
nieoczyszczonych ścieków przemysłowych i bytowych, która w przypadku dużego 
dopływu, wynikającego z gwałtownych zdarzeń atmosferycznych (tj. deszczu, śnie-
życy, gradobicia czy roztopów), nie może zostać oczyszczona przez GOŚ i powoduje 
chwilowe, ale głębokie pogorszenia jakości wody oraz gwałtowne wzrosty przepływu 
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Tabela 1. Charakterystyka gatunków ryb w rzece Ner  
(za Przybylskim i in., 2019) i ich występowanie w 2000 i 2012 roku
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Status: N – rodzimy, A – obcy; Habitat: E – eurytopowy, L – limnofil, Ra – reofilny, wszystkie stadia życiowe 
ograniczone do rzeki głównej, Rb – reofilny, niektóre stadia życiowe ograniczone do starorzeczy lub dopływów; 

Gildia: A.1.2. – litopelagofil, tarło na kamieniach i żwirze, larwy pelagialne; A.1.3. – litopelagofil, tarło na 
kamieniach i żwirze, larwy bentosowe; A.1.4. – fitolitofile, tarło nieobligatoryjnie w roślinach; A.1.5. – fitofile, 
tarło obligatoryjnie w roślinach; A.1.6. – psammofile, tarło na piasku; B.1.2. – fitofile, wybierające podłoże, 

tarło w gnieździe; B.2.2. – fitofile, gniazdujące na materiale roślinnym; B.2.7. – ariadnofile, gniazdujące 
i klejące; Kategoria zagrożenia: VU – narażony, wysokiego ryzyka; LC – najmniejszej troski; NT – bliski 

zagrożenia; Forma ochrony: P – chroniony przez polskie prawo; HDII – umieszczony w załączniku II Dyrektywy 
środowiskowej; s – chroniona wielkość; n – chroniona liczebność; t – ochronny sezon.

*za Schiemer i Waidbacher (1992); **za Balon (1975).



151

Odbudowa zespołu ryb potamalu rzeki nizinnej po długotrwałej degradacji zanieczyszczeniami 

W pierwszym roku badań złowiono nieco ponad tysiąc osobników ryb, o wa-
dze poniżej 12 kg, a w 2012 roku prawie cztery tysiące osobników, o wadze ponad 
55 kg (tabela 2). W 2000 roku rozmieszczenie wszystkich gatunków było nieco 
bardziej zróżnicowane między wyznaczonymi odcinkami rzeki pod względem liczby 
gatunków, liczebności, jak i biomasy. W 2012 roku uległo pewnemu wyrównaniu 
pod względem liczby gatunków i liczebności, za wyjątkiem odcinka B, a w zakresie 
biomasy za wyjątkiem odcinków B i C, co wynika ze zdominowania tego ostatniego 
przez małe gatunki cierniczka i ciernika (tabela 1). Rozmieszczenie gatunków reofil-
nych między 2000 a 2012 rokiem uległo również zmianie, ale większej i z odwrotną 
tendencją, to znaczy od większego do mniejszego wyrównania. Wyrównanie to 
jednak w 2000 roku wynikało z braku tych gatunków na prawie wszystkich odcin-
kach. Warunki dla gatunków reofilnych w 2012 roku uległy poprawie na wszystkich 
odcinkach, ale poprawa ta była bardziej odcinkowo zróżnicowana niż dla wszystkich 
gatunków potraktowanych łącznie. W 2012 roku warunki poprawiły się szczególnie 
dla gatunków reofilnych o dużej masie ciała na odcinku E (tabela 2).

Tabela 2. Bogactwo gatunkowe, liczebności i biomasy wszystkich oraz reofilnych 
gatunków ryb w poszczególnych odcinkach rzeki Ner w 2000 i 2012 roku

Wszystkie gatunki Gatunki reofilne
liczba 

gatunków
liczebność biomasa

liczba 
gatunków

liczebność biomasa

Odcinek 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012
A 10 11 576 1222 3596 18361 2 2 167 127 1016 2583
B 4 4 24 19 171 100 0 1 0 10 0 41
C 0 11 0 1060 0 891 0 2 0 18 0 195
D 5 14 332 304 7047 11537 0 4 0 132 0 1008
E 4 18 78 1212 1218 24364 0 5 0 189 0 9997

Suma 1010 3817 12032 55253 167 476 1016 13824

Zaskakujący jest fakt, że na odcinku B, pomimo utrzymującej się w obu latach 
dobrej jakości wody, nie nastąpiła odbudowa rybostanu. Jest on jedynym, na którym 
nie wzrosła liczba gatunków (choć pojawił się jeden reofilny), a liczebność i biomasa 
obniżyły się. Przyczynami tego stanu są prawdopodobnie zaburzenia przepływu spo-
wodowane zrzutami wody i ścieków systemem kanałów burzowych ŁAM. Kanały te 
odprowadzają tę część spływu powierzchniowego z terenu aglomeracji oraz tę część 
nieoczyszczonych ścieków przemysłowych i bytowych, która w przypadku dużego 
dopływu, wynikającego z gwałtownych zdarzeń atmosferycznych (tj. deszczu, śnie-
życy, gradobicia czy roztopów), nie może zostać oczyszczona przez GOŚ i powoduje 
chwilowe, ale głębokie pogorszenia jakości wody oraz gwałtowne wzrosty przepływu 
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Tabela 1. Charakterystyka gatunków ryb w rzece Ner  
(za Przybylskim i in., 2019) i ich występowanie w 2000 i 2012 roku
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Status: N – rodzimy, A – obcy; Habitat: E – eurytopowy, L – limnofil, Ra – reofilny, wszystkie stadia życiowe 
ograniczone do rzeki głównej, Rb – reofilny, niektóre stadia życiowe ograniczone do starorzeczy lub dopływów; 

Gildia: A.1.2. – litopelagofil, tarło na kamieniach i żwirze, larwy pelagialne; A.1.3. – litopelagofil, tarło na 
kamieniach i żwirze, larwy bentosowe; A.1.4. – fitolitofile, tarło nieobligatoryjnie w roślinach; A.1.5. – fitofile, 
tarło obligatoryjnie w roślinach; A.1.6. – psammofile, tarło na piasku; B.1.2. – fitofile, wybierające podłoże, 

tarło w gnieździe; B.2.2. – fitofile, gniazdujące na materiale roślinnym; B.2.7. – ariadnofile, gniazdujące 
i klejące; Kategoria zagrożenia: VU – narażony, wysokiego ryzyka; LC – najmniejszej troski; NT – bliski 

zagrożenia; Forma ochrony: P – chroniony przez polskie prawo; HDII – umieszczony w załączniku II Dyrektywy 
środowiskowej; s – chroniona wielkość; n – chroniona liczebność; t – ochronny sezon.

*za Schiemer i Waidbacher (1992); **za Balon (1975).
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Na podstawie obecności gatunków w poszczególnych odcinkach wyznaczono po-
dobieństwo faunistyczne tych odcinków (rys. 5). Najmniej podobnymi fragmentami 
okazały się D i E, których odrębność faunistyczna wynika z możliwości ich zasiedlania 
gatunkami pochodzącymi z Warty, jak i z największego dopływu Neru, tj. Gnidy (rys. 1).

Podobną odbudowę ichtiofauny, do zanotowanej w Nerze, stwierdzono w rzece 
Petite Baïse w południowej Francji (Dauba i in., 1997) oraz Bormida w północnych 
Włoszech (Badino i in., 2007). Obie rzeki były bezrybne przez kilkadziesiąt lat: pierw-
sza na całym biegu, a druga na 40-kilometrowym odcinku źródłowym. Po zlikwidowa-
niu trujących je zakładów chemicznych statystycznie istotna i samorzutna odbudowa 
bogactwa gatunkowego, liczebności, różnorodności i innych parametrów zbiorowisk 
ryb nastąpiła w ciągu kilkunastu lat końca XX wieku, co stwierdzono porównując dane 
z kilkunastu stanowisk rozmieszczonych wzdłuż każdej z tych rzek.

Wnioski
1. Jakość wody w rzece Ner poprawiła się znacznie w latach 2000-2009.
2. Wpływ poprawy jakości wody na ichtiofaunę jest oczywisty. Pomimo że Ner nie 

podlegał żadnemu programowi restytucji ryb, jego ichtiofauna uległa znaczącej 
odbudowie, tj. wzrasta bogactwo gatunkowe, liczebności i biomasy wszystkich 
ryb, w tym również gatunków reofilnych.

3. Pomimo odbudowy ichtiofauny, w rzece utrzymuje się gradient ekologiczny wyra-
żający się w spadku jakości rybostanu od ujścia Neru do Warty w kierunku ŁAM.

4. Główną przyczyną występowania tego gradientu są prawdopodobnie chwilowe, 
ale niszczące ichtiofaunę zrzuty wody z ŁAM kanałami burzowymi.
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u wylotu tych kanałów (Penczak i in., 2017). W warunkach typowej pogody GOŚ 
oczyszcza całość ścieków i około 90% spływu powierzchniowego z terenu objętego 
jej działaniem (GOŚ, informacja własna). 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku intensywnego deszczu zrzuty takie odpro-
wadzane są z całego skanalizowanego terenu ŁAM (kilkaset km2) do Neru w ciągu 
zaledwie kilku godzin (GOŚ, 2019, informacja własna). Zrzuty te są więc bardzo trud-
ne do wychwycenia, zważywszy że próby wody do badań pobierane są raz w miesią-
cu. Pozostałością po takich zrzutach wód burzowych może być zniszczony rybostan. 
Degradujący wpływ zrzutów na wody powierzchniowe został rozpoznany na świecie 
już w latach dziewięćdziesiątych (Benedetti i in., 2013), a ostatnio zanalizowany rów-
nież w przypadku systemów kanalizacyjnych działających w Polsce (Sakson i in., 2017).

Użyteczną miarą analityczną zmian jakie zaszły w dominacji gatunków jest ko-
relacja rang Spearmana (Przybylski, 1994). W przypadku ichtiofauny rzeki Ner kore-
lacja między dominacją gatunków w ichtiofaunie między 2000 a 2012 rokiem wy-
nosi rS = 0,3807, ale jest statystycznie nieistotna (p = 0,605), co sugeruje, że zmiany 
w dominacji gatunków są nieznaczne lub ich brak. Jednak wynik ten powinien być 
traktowany z dużą ostrożnością z powodu wysokiej liczby wartości zerowych (15), 
co w konsekwencji powoduje wystąpienie znacznej liczby rang powiązanych (Stanisz, 
2007). Dane dotyczące liczebnej dominacji gatunków (tabela 1) potwierdzają, że ga-
tunki dominujące w 2000 roku faktycznie przestały nimi być w 2012 roku. 

Jednym z możliwych sposobów reakcji gatunku na zmiany środowiska jest ich prze-
mieszczanie się. Analiza zmian rozmieszczenia gatunków wskazuje, że w Nerze tylko 
jeden gatunek, tj. piskorz, nie zmienił swojego areału występowania, natomiast tylko 
karaś srebrzysty nieznacznie zmniejszył taki areał. Pozostałe, wcześniej stwierdzone, 
gatunki wyraźnie rozszerzyły swoje zasięgi występowania, przy czym największy wzrost, 
o pięć stanowisk, zaobserwowano w przypadku kiełbia (rys. 3a). Spośród gatunków 
nowo stwierdzonych w Nerze największą ekspansję wykazały szczupak, lin oraz wzdrę-
ga, a najmniejszą sześć gatunków, w tym czebaczek amurski – gatunek inwazyjny. 

Zmiany rozmieszczenia uwidaczniane są również przez indeks wymiany stanowisk 
(TISU) (rys. 3b). Średnia wartość tego indeksu dla gatunków, które były stwierdzone 
w 2000 roku, wynosi 0,517, co wskazuje na duże przemieszczanie się tych ryb. Szczegól-
nie odnosi się to do czterech gatunków, tj. kiełbia, kozy, śliza i słonecznicy, wyróżniających 
się najwyższymi wartościami indeksu wymiany stanowisk (rys. 3b), co oznacza, że ich 
występowania nie stwierdzono na niektórych stanowiskach odławianych w 2000 roku. 

Bardziej wiarygodną oceną zmian struktury ichtiofauny niż korelacja Spearmana 
jest również indeks wymiany fauny (TIS). Został on zastosowany do wyróżnionych 
odcinków Neru. W tym ujęciu największe zmiany zaszły na odcinku C (rys. 4). Wynika 
to z faktu, że przybyło tam najwięcej gatunków. Najmniejsza wartość (0,5) została 
zanotowana na odcinku B, gdzie liczba gatunków nie zmieniła się.
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Wnioski
1. Jakość wody w rzece Ner poprawiła się znacznie w latach 2000-2009.
2. Wpływ poprawy jakości wody na ichtiofaunę jest oczywisty. Pomimo że Ner nie 

podlegał żadnemu programowi restytucji ryb, jego ichtiofauna uległa znaczącej 
odbudowie, tj. wzrasta bogactwo gatunkowe, liczebności i biomasy wszystkich 
ryb, w tym również gatunków reofilnych.

3. Pomimo odbudowy ichtiofauny, w rzece utrzymuje się gradient ekologiczny wyra-
żający się w spadku jakości rybostanu od ujścia Neru do Warty w kierunku ŁAM.

4. Główną przyczyną występowania tego gradientu są prawdopodobnie chwilowe, 
ale niszczące ichtiofaunę zrzuty wody z ŁAM kanałami burzowymi.
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Ryc. 5. Klastogram odległości ichtiofauny poszczególnych odcinków rzeki Ner 
w 2012 roku, który oparty jest na danych typu obecny/nieobecny. Zastosowano 
metodę Warda do odległości euklidesowych 
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ROZSIEDLENIE LIPIENIA  
W POLSKICH RZEKACH 

Lipień jest jednym z najcenniejszych przedstawicieli reofilnej ichtiofauny wystę-
pującej w Polsce. Zaliczany jest do zimnolubnych ryb łososiowatych bardzo wraż-
liwych na zmiany środowiskowe. Jest gatunkiem typowo rzecznym prowadzącym 
raczej stacjonarny tryb życia, chociaż może odbywać też dłuższe wędrówki, nawet do 
30-40 km, w poszukiwaniu dogodnych miejsc do rozrodu. Na terenie Polski występuje 
prawie wyłącznie w wodach płynących, rzekach i niektórych większych potokach. 
Wymagania siedliskowe lipienia (podgórskie i wyżynne partie rzek ze żwirowym lub 
piaszczystym dnem) oraz środowiskowe mają wpływ na wybór miejsca bytowania. 

Rozsiedlenie tego gatunku ograniczone jest do dwóch dużych obszarów położo-
nych na południu i północy Polski. Na południu spotykany jest w górskich i podgór-
skich rzekach, biorących swój początek w Sudetach i Karpatach – od Nysy Łużyckiej 
i Witki na zachodzie, aż po San na wschodzie. Stanowisko w Wołosatce przy ujściu 
potoku Czysty jest najwyżej położonym stanowiskiem lipienia w polskiej części Kar-
pat (Kukuła i Bylak, 2013). Na północy występuje w większości rzek spływających 
ze wzniesień morenowych, położonych na obszarze rozciągającym się na północ od 
linii Noteci między Odrą a Wisłą. Ponadto autochtoniczny lipień występuje jeszcze 
tylko na terenie Suwalszczyzny w dwóch niewielkich morenowych rzeczkach – Bludzi 
i Błędziance w dorzeczu Pregoły (Witkowski in., 1984). 

W Polsce lipień z zasady nie występuje w zbiornikach wody stojącej. W niepubliko-
wanym Planie ochrony ichtiofauny jezior Drawieńskiego Parku Narodowego, wykona-
nym przez zespół pod kierownictwem Andrzeja Martyniaka w 2014 roku (http://pla-
nochrony.dpn.pl), podano, że lipień był sporadycznie łowiony w Jeziorze Ostrowieckim, 
a jego obecność została uznana jako przypadkowa i incydentalna. Zimą w Zbiorniku 
Solińskim wędkarze czasem łowili lipienie spod lodu w okolicy Polańczyka, tj. około 
5 km od ujścia Sanu (Cios i in., 2018). Część ryb mogła zostać zniesiona do zbiornika po 
intensywnych opadach deszczu i wysokim poziomie wody w Sanie, po czym pozostała 
tam przez wiele tygodni. Nie można jednak wykluczyć ich dłuższej w nim obecności, 
podobnie jak w przypadku wyżej wspomnianego Jeziora Ostrowieckiego.
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Tabela 1. Rozsiedlenie lipienia europejskiego w rzekach na terenie Polski  
(Cios i in., 2018)

Rzeki
Długość 

odcinka [km]
Od miejscowości 

lub rzeki
Do miejscowości lub 

rzeki
Dorzecze górnej Odry: 835 (19,70%)

Opawa (Opava) 24 Bliszczyce Wiechowice
Mała Panew 15 Kokotek ujście rzeki Stoły
Nysa Kłodzka 72 Smreczyna Kamieniec Ząbkowicki

Wilczka 5 Wilkanów ujście do Nysy Kłodzkiej
Biała Lądecka 20 Radochów ujście do Nysy Kłodzkiej

Bystrzyca Dusznicka 12 Polanica Zdrój ujście do Nysy Kłodzkiej
Ścinawka 18 Ścinawka Średnia ujście do Nysy Kłodzkiej

Widna (Vidnavka) 5 granica z Czechami Buków
Biała Głuchołaska 22 granica z Czechami Biała Nyska

Kaczawa 67 Świerzawa Prochowice
Czarna Woda* 13 Grzymalin ujście do Kaczawy

Skora* 30 Uniejowice Grzymalin
Bóbr* 232 Lubawka Nowogród Bobrzański
Zadrna 7 Krzeszów Kamienna Góra

Kamienna* 10 Cieplice ujście do Bobru
Kwisa 105 Wieża ujście do Bobru

Nysa Łużycka 129 Punkt Trójgraniczny Olszyna
Witka 8 Zawidów ujście do Nysy Łużyckiej

Bystrzyca Wrocławska 41 Mietków Marszowice
Dorzecze Warty: 393 (9,27%)

Warta* 7 Myszków Mrzygłód Myszków
Warta* 20 Poraj Częstochowa

Kocinka* 40 cała rzeka
Gwda 20 Lubnica Lędyczek

Czernica 20 Breńsk ujście do Gwdy
Szczyra 4 Krzemieniewo ujście do Gwdy

Dobrzyca 52 Nowa Wieś ujście do Piławy
Piława 48 Nadarzyce ujście do Gwdy

Płytnica 15 Smolary ujście do Gwdy
Gwda 30 Ptusza Piła 

Bukówka* 30 Rychlik Herburtowo
Drawa 2 Rościn pole namiotowe Kwadrat
Drawa 72 Konotop ujście do Noteci

Płociczna 15 jez. Ostrowiec ujście do Drawy
Korytnica 3 Jaźwiny ujście do Drawy

Mierzęcka Struga 15 Mierzęcice ujście do Drawy
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Opanowanie metod hodowli lipienia i produkcji materiału zarybieniowego przyczyni-
ło się w ostatnich kilkunastu latach do znacznego rozszerzenia obszaru rozsiedlenia tego 
gatunku. Niemały wpływ na to miały jego walory wędkarskie. W wyniku udanych intro-
dukcji lipienia spotyka się obecnie w wielu rzekach na całym obszarze kraju, w których 
nigdy nie występował lub też wyginął: centrum Polski – Świder, Tanew, Bystrzyca Lubelska 
z dopływami: Bystra, Ciemięga, Kosarzewka, Wieprz, Chodelka, Urzędówka, Por, Biała 
Łada; północ – Pasłęka, Drwęca, Wel, Łyna (pierwsze introdukcje w latach 1974-1999), 
Czarna Hańcza, Rospuda, Marycha, Supraśl i jej dopływy – Płoska i Słoja; południe – Bóbr 
(pierwsze zarybienie w 1997 r.), Bystrzyca, San, Wisłok i Wisła (Cios i in., 2018). W nie-
których rzekach (np. San) gatunek ten wkrótce po wprowadzeniu poszerzył swój zasięg 
występowania (Kukuła i Bylak, 2013). Podobne zjawisko wystąpiło w Pasłęce na odcinku 
od jeziora Isąg do miejscowości Dębiny (tabela 1). Obok tego obserwuje się negatywne 
zjawisko, które szczególnie wyraźnie zaznacza się w południowo-zachodniej Polsce, gdzie 
w ostatnich kilkudziesięciu latach, wskutek zanieczyszczeń przemysłowych i innych prze-
kształceń rzek, lipień zanikł lub zmniejszył swoją liczebność (Augustyn i Nowak, 2014; 
Wołos i in., 2004). Problem ten nie jest zjawiskiem odosobnionym. Duże spadki liczeb-
ności lipienia zanotowano w latach osiemdziesiątych w rzekach Bawarii (Gum i in., 2003) 
i w latach dziewięćdziesiątych w Czechach (Pokorný, 2000). 

Łączna długość odcinków rzek, w których lipień teraz występuje (tabela 1), wynosi 
około 4238 km. W porównaniu z danymi z połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 
(Witkowski i in., 1984), około 2700 km biegu rzek stanowi znaczny wzrost obszaru wystę-
powania lipienia. Na rzeki zlewiska Odry przypada obecnie 835 km (19,43%), a według 
Witkowskiego i in. (1984) 543 km. Na rzeki zlewiska Wisły przypada 1805 km (42,00%), 
a według Witkowskiego i in. (1984) 1108 km. Na rzeki zlewiska Warty przypada obecnie – 
393 km (9,15%), Niemna – 83 km (1,93%), Łaby – 28 km (0,65%), Dunaju – 27 km (0,63%) 
i na rzeki przymorskie – 1111 km (25,85%). Nieco więcej pod względem kilometrażu, 
bo 1361 km (31,66%), znajduje się na południu kraju, a 1356 km (31,55%) na Pomorzu. 
Do najdłuższych rzek lipieniowych w Polsce należą: Bóbr (232 km), Dunajec (145 km) wraz 
z Czarnym Dunajcem (39 km) (razem 184 km), Parsęta (140 km), Wda (131 km), Nysa 
Łużycka (129 km), Gwda (118 km), Kwisa (105 km) oraz Wieprza (100 km).

Obecnie najlepsze polskie łowiska lipienia są głównie na odcinkach rzek, na któ-
rych wprowadzono znaczne ograniczenia w zakresie zabijania ryb. Są to zwłaszcza: 
San (głównie tzw. odcinek specjalny od zapory w Myczkowcach do ujścia Hoczewki, 
wraz z zakazem zabijania lipieni aż do ujścia Osławy), Bóbr (w środkowym biegu od 
Nielestna do Szprotawy), Dunajec (tuż powyżej i poniżej Pienińskiego Parku Naro-
dowego i odcinek specjalny o długości 11 km – od ujścia potoku Krośniczanka do 
ujścia potoku Ochotnica), a także Łupawa (w tym odcinek specjalny o długości 7 km, 
zarządzany przez koło Trzy Rzeki, od piętrzenia w Łebieniu do dawnego piętrzenia 
starego młyna powyżej Damna) (Cios i in., 2018).
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Rozsiedlenie lipienia w polskich rzekach 

Rzeki
Długość 

odcinka [km]
Od miejscowości 

lub rzeki
Do miejscowości lub 

rzeki
Dorzecze Pregoły: 16 (0,38%)

Brudzia 4 Bludzie Wielkie ujście do Błędzianki
Błędzianka 7 Żytkiejmy Błąkały

Łyna* 5 jez. Ustrych Ruś
Dorzecze górnej Wisły: 1159 (27,35%)

Wisła* 5 Ustroń Skoczów
Soła 45 Rajcza Hecznarowice

Łękawka 6 Łękawica ujście do Soły
Koszarawa 18 Przyborów ujście do Soły

Ujsoła 3 Ujsoły ujście do Soły
Rycerka 3 Rycerka Dolna ujście do Soły

Biała Przemsza* 3 ujście Tarnówki Klucze
Tarnówka* 1 Bydlino ujście do Białej Przemszy

Kanał Szczakowski* 10 Bukowna ujście do Białej Przemszy
Czarna Przemsza* 8 Przeczyce Marianki

Skawa 62 Spytkowice Świnna Poręba
Skawinka* 2 Radziszów
Rudawa* 15 Pisary Mydlniki

Raba 50 Dobczyce Cikowice
Szreniawa* 20 Czechy Stodniowice

Prądnik* 5 Zielonki Kraków
Dłubnia* 40 Wysocice ujście do Wisły
Dunajec 145 Nowy Targ Bobrowniki

Czarny Dunajec 39 Roztoka Nowy Targ
Rogoźnik 14 Stare Bystre ujście do Cz. Dunajca

Mały Rogoźnik 8 Pitoniówka Zamoście
Lepietnica 8 Trute Ludźmierz

Biały Dunajec 20 Poronin Nowy Targ
Poroniec 8 Staszkówka Poronin

Białka Tatrzańska 34 Łysa Polana zbiornik czorsztyński 
Niedziczanka 10 Łapsze Niżne Niedzica

Ochotnica 22 Ochotnica Górna Ochotnica Dolna 
Kamienica 18 Szczawa ujście do Dunajca

Poprad 68 Leluchów Podrzecze
Kamienica Nawojowska 23 Łabowa ujście do Dunajca

Łososina 39 Dobra zbiornik czchowski
Wisłoka* 30 Krępno Jasło

Ropa* 40 zapora w Klimkówce ujście do Wisłoki
Wisłok* 15 Sieniawa Krosno
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Rzeki
Długość 

odcinka [km]
Od miejscowości 

lub rzeki
Do miejscowości lub 

rzeki
Rzeki przymorskie 

i pomorskie:
1111 (26,22%)

Rega 43 Resko Świdwin
Rega 26 Trzebiatów Gryfice

Stara Rega 7 Tarnowo ujście do Regi
Mołstowa 23 Borzęcin ujście do Regi
Gowienica 20 Stepnica Babigoszcz

Krąpiel d. Iny 7 Pęzino Strachocin
Parsęta 140 Kołobrzeg Żarnowiec
Radew 80 Karlino Kwiecko
Chodla 25 Niedalino Tyczewo
Chociel 8 Radew Ubierze

Pokrzywnica 20 Karlino Sławoborze
Liśnica 24 Białogard Podborsko

Dębnica 20 Stare Dębno Kołacz
Perznica 10 Parsęta Grzmiąca
Unista 15 Łabusz Szczeglino
Polnica 7 Gorzebądz Sianów
Wieprza 100 Bożanka Darłowo

Pokrzywna 13 Trzebielino ujście do Wieprzy
Studnia 15 Kawcze ujście do Wieprzy

Grabowa 70 Polanów Darłówko
Słupia 58 Parchowska Struga Słupsk

Bytowa 9 Grzmiąca jez. Głębokie
Skatowa 35 Budowo Słupia

Stara Słupia 9 Kamienica Słupia
Łupawa 90 Zawiaty Smołdzino

Bukowina 12 Siemirowice Kozin
Łeba 75 Tłuczewo Gać

Pogorzelica 10 Runowo Chocielewko
Reda 40 Zamostne Brzezino

Bolszewka 18 Bolszewo Luzino
Gościcina 7 Gościcino Dąbrówka
Pasłęka* 60 jez. Isąg Dębiny
Wałsza* 15 Bornity ujście do Pasłęki

Dorzecze Niemna: 23 (0,54%)
Czarna Hańcza* 20 Wysoki Most Kanał Augustowski 

Marycha* 3 granica z Białorusią
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Rozsiedlenie lipienia w polskich rzekach 

Rzeki
Długość 

odcinka [km]
Od miejscowości 

lub rzeki
Do miejscowości lub 

rzeki
Piekielnik 1 ujście do Czarnej Orawy
Jeleśnia 6 granica ze Słowacją

Dorzecze Łaby: 28 (0,66%)
Dzika Orlica 23 Lasówka Lesica

Metuja 1 granica z Czechami Słone
Czernica 1 granica z Czechami Kudowa Zdrój

Szybka (Klikava) 3 Kudowa ujście do Metuji

Łącznie:
4238 km 
(100%)

*Rzeki, do których wprowadzono lipienia europejskiego.
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Rzeki
Długość 

odcinka [km]
Od miejscowości 

lub rzeki
Do miejscowości lub 

rzeki
San* 80 Pszczeliny Mrzygłód

Wołosaty* 30 Wołosate ujście do Sanu
Wetlina* 20 Wetlinka ujście do Sanu
Solinka* 30 Cisna ujście do Sanu
Osława* 15 Duszatyn Rzepedź

Hoczewka* 20 Baligród ujście do Sanu
Potok Tyrawski* 7 Tyrawa Wołoska ujście do Sanu

Stupnica* 15 Bircza ujście do Sanu
Tanew* 70 Rebizanty ujście do Sanu

Biała Łada* 35 Radzięcin ujście do Tanwi
Dorzecze środkowej 

Wisły:
282 (6,65%)

Bystra* 25 Nałęczów ujście do Wisły
Wieprz* 50 Hutki zbiornik w Nieliszu

Por* 35 Tarnawa zbiornik w Nieliszu
Bystrzyca Lub.* 40 Zakrzówek ujście do Wieprza
Krężniczanka* 6 most kolejowy ujście do Bystrzycy Lub.
Kosarzewka* 10 Giżyce ujście do Bystrzycy Lub.

Chodelka* 20 Borów Wola Rudzka
Świder* 40 Dłużew Otwock
Supraśl* 20 Radulin ujście do Narwi
Płoska* 10 Królewski Most ujście do Supraśli
Słoja* 6 Talkowszczyzna ujście do Supraśli

Rospuda* 20 Bolesty jez. Rospuda
Dorzecze dolnej Wisły: 364 (8.59%)

Wel* 20 Kurojady ujście do Drwęcy
Brda* 5 Nowa Brda jez. Szczytno
Brda 60 Konigort Bydgoszcz

Chocina* 10 Zielona Chocina Chociński Młyn
Wda 131 Miedzno Wyrwy

Rusina 11 jez. Tleń Śliwiczki
Wierzyca 85 Pogódki Brody Pomorskie
Wietcisa 5 Czarnocin Skarszewy
Radunia 37 Somonino Łapino

Dorzecze Dunaju: 27 (0,64%)
Czarna Orawa 10 Orawka zbiornik orawski

Zubrzyca 4 Zubrzyca Dolna ujście do Czarnej Orawy
Lipnica 3 Lipnica Wielka ujście do Czarnej Orawy
Syhlec 3 Lipnica Mała ujście do Czarnej Orawy
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WYSTĘPOWANIE OBCYCH,  
INWAZYJNYCH GATUNKÓW RYB  
W RZEKACH PÓŁNOCNEJ POLSKI

Wstęp
Z uwagi na coraz liczniejsze pojawianie się obcych gatunków ryb w systemach rzecz-

nych całego świata, budzą one coraz silniejsze zainteresowanie naukowców i przyrod-
ników (Gozlan i in., 2010; Cucherousset i Olden, 2011). W ostatnich latach obserwo-
wane są, często spektakularne, inwazje nowych taksonów w obszarach dotychczas 
stabilnych pod względem funkcjonowania rodzimej ichtiofauny (np. Goudswaard i in., 
2002; Valiente i in., 2010; Cucherousset i Olden, 2011; Kornis i in., 2013; Solomon 
i in., 2016). Sytuacje te spowodowane są zarówno bezpośrednią działalnością czło-
wieka, jak i zmianami klimatycznymi (Rahel i Olden, 2008; Britton i in., 2010; Rolls 
i in., 2017). Ekspansja obcych taksonów może w istotny sposób wpłynąć na wcześniej 
naturalnie zachowane siedliska oraz gatunki i doprowadzić do poważnych strat przy-
rodniczych i gospodarczych (Gherardi, 2007; Gozlan i in., 2010; Cucherousset i Olden, 
2011; Witkowski i Grabowska, 2012).

Obszar północnej Polski jest stosunkowo dobrze rozpoznany pod kątem ichtiofau-
ny rzecznej. Szczegółowe badania nad występowaniem ryb i minogów w tym rejonie 
rozpoczęto w 1995 roku, a zakończono w 2018 roku (Dębowski, 1997; Radtke i in., 
2019). Ponadto okresowo na wybranych stanowiskach od 2011 roku prowadzony 
jest tzw. monitoring ichtiofauny (Prus i in., 2016). Uzyskane wyniki pozwalają na 
dokonanie oceny rozsiedlenia i liczebności występujących gatunków ryb i minogów, 
w tym gatunków obcych. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie aktualnej wiedzy 
na temat występowania wybranych, obcych i inwazyjnych gatunków ryb w rzekach 
północnej Polski, włącznie z próbą oceny zachodzących zmian.
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ników (Gozlan i in., 2010; Cucherousset i Olden, 2011). W ostatnich latach obserwo-
wane są, często spektakularne, inwazje nowych taksonów w obszarach dotychczas 
stabilnych pod względem funkcjonowania rodzimej ichtiofauny (np. Goudswaard i in., 
2002; Valiente i in., 2010; Cucherousset i Olden, 2011; Kornis i in., 2013; Solomon 
i in., 2016). Sytuacje te spowodowane są zarówno bezpośrednią działalnością czło-
wieka, jak i zmianami klimatycznymi (Rahel i Olden, 2008; Britton i in., 2010; Rolls 
i in., 2017). Ekspansja obcych taksonów może w istotny sposób wpłynąć na wcześniej 
naturalnie zachowane siedliska oraz gatunki i doprowadzić do poważnych strat przy-
rodniczych i gospodarczych (Gherardi, 2007; Gozlan i in., 2010; Cucherousset i Olden, 
2011; Witkowski i Grabowska, 2012).

Obszar północnej Polski jest stosunkowo dobrze rozpoznany pod kątem ichtiofau-
ny rzecznej. Szczegółowe badania nad występowaniem ryb i minogów w tym rejonie 
rozpoczęto w 1995 roku, a zakończono w 2018 roku (Dębowski, 1997; Radtke i in., 
2019). Ponadto okresowo na wybranych stanowiskach od 2011 roku prowadzony 
jest tzw. monitoring ichtiofauny (Prus i in., 2016). Uzyskane wyniki pozwalają na 
dokonanie oceny rozsiedlenia i liczebności występujących gatunków ryb i minogów, 
w tym gatunków obcych. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie aktualnej wiedzy 
na temat występowania wybranych, obcych i inwazyjnych gatunków ryb w rzekach 
północnej Polski, włącznie z próbą oceny zachodzących zmian.
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Występowanie obcych, inwazyjnych gatunków ryb w rzekach północnej Polski 

Materiałem wyjściowym były wyniki połowów elektrycznych, prowadzonych 
w latach 1995-2018, obejmujących rzeki przymorskie między Odrą a Wisłą, dopły-
wy dolnej Wisły poniżej zapory we Włocławku (bez Zgłowiączki) oraz dopływy Zale-
wu Wiślanego (rys. 1). Zdecydowaną większość danych stanowiły materiały z badań 
ichtiofaunistycznych, które zostały opublikowane na łamach Roczników Naukowych 
PZW w latach 1997-2019. Analizą objęto następujące systemy rzeczne: Rega, Parsęta, 
Wieprza, Słupia, Łupawa, Łeba, mniejsze cieki przymorskie, Reda i inne cieki ucho-
dzące do Zatoki Gdańskiej: Elbląg, Pasłęka, Bauda oraz mniejsze cieki uchodzące do 
Zalewu Wiślanego: Motława, Drwęca, Brda, Wda, Wierzyca, Osa, oraz małe dopływy 
dolnej Wisły. W pracy ujęto także dane z przyujściowych odcinków dopływów dolnej 
Wisły (Radtke i in., 2016). Ponadto uwzględniono wyniki badań prowadzonych przez 
ZRW IRŚ, w ramach monitoringu ichtiofauny (GIOŚ), w latach 2011-2018. Ogółem 
w pracy ujęto 1176 stanowisk, na których złowiono blisko 160 tys. osobników ryb 
i minogów. Większość stanowisk monitoringowych pokrywała się z wcześniejszymi 
punktami połowu i były bardziej aktualne, tak więc do dalszej analizy rozsiedlenia 
włączono najnowsze dane z danego punktu (rys. 1). Dodatkowo, dla stanowisk, na 
których połowy prowadzono co najmniej dwukrotnie, porównano najnowsze wyniki 
(po 2010 roku) z danymi z okresu sprzed co najmniej dziesięciu lat.
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Materiał i metody
Analizie rozsiedlenia poddano siedem obcych gatunków ryb stwierdzonych w rze-

kach północnej Polski. Były to: karaś srebrzysty (Carassius gibelio), czebaczek amurski 
(Pseudorasbora parva), trawianka (Perccottus glenii), babka łysa (Babka gymnotra-
chelus), babka szczupła (Neogobius fluviatilis), babka rurkonosa (Proterorhinus se-
milunaris) i babka bycza (Neogobius melanostomus).

Tabela 1. Wskaźnik stałości występowania oraz dominacja (udział) omawianych 
gatunków obcych w rzekach północnej Polski z uwzględnieniem trzech obszarów zlewni

STAŁOŚĆ [Ci, %] DOMINACJA [Di, %]

WISŁA
ZALEW 

WIŚLANY
PRZYMORZE RAZEM WISŁA

ZALEW 
WIŚLANY

PRZYMORZE RAZEM

Karaś srebrzysty 
Carassius gibelio

14,66 15,69 8,83 12,16 1,19 0,16 0,71 0,83

Czebaczek amurski 
Pseudorasbora parva

2,04 0,85 0,16 0,07

Trawianka 
Perccottus glenii

2,65 1,11 0,07 0,03

Babka łysa 
Babka  

gymnotrachelus
3,26 0,65 1,45 0,93 <0,01 0,44

Babka szczupła 
Neogobius fluviatilis

1,43 0,60 0,04 0,02

Babka rurkonosa
Proterorhinus  

semilunaris
3,26 0,65 1,45 0,72 <0,01 0,34

Babka bycza 
Neogobius  

melanostomus
0,20 1,31 0,38 0,43 0,03 0,01 0,03 0,03

OGÓŁEM OBCE 19,76 16,99 9,02 14,54 3,13 0,18 0,74 1,76
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Karaś srebrzysty (Carassius gibelio)
Spośród omawianych obcych gatunków karaś srebrzysty był najszerzej rozprze-

strzeniony (tabela 1, rys. 2). Gatunek stwierdzono aż na 143 stanowiskach, co stanowi 
ponad 12% ogólnej liczby stanowisk. W ciekach uchodzących do Zalewu Wiślanego 
oraz w dopływach dolnej Wisły występował on na około 15% stanowisk, natomiast 
w ciekach przymorskich wskaźnik stałości występowania wynosił niecałe 9%. Udział 
liczbowy dla karasia w całym badanym obszarze nie przekraczał 1%, przy czym w do-
rzeczu Wisły nieco przewyższał tę wartość. 

 5 

Dla wymienionych siedmiu gatunków ustalono podstawowe wskaźniki biocenotyczne 
powszechnie stosowane w pracach ichtiofaunistycznych (np. Marszał i in., 2006; Penczak i 
in., 2008; Witkowski i in., 2015) – stałość występowania (Ci – %), tj. stosunek liczby 
stanowisk, na których stwierdzono dany gatunek (i) do ogólnej liczby stanowisk, oraz 
dominację (Di – %), tj. udział osobników gatunku (i) w ogólnej liczbie złowionych 
osobników. Wskaźniki te obliczono dla trzech obszarów, tj. rzek Przymorskich (532 
stanowiska), dopływów dolnej Wisły (491 stanowisk) oraz dopływów Zalewu Wiślanego 
(153 stanowiska). Rozsiedlenie wybranych gatunków przedstawiono w formie graficznej 
(mapy rozsiedlenia), w 4-stopniowej skali liczebności po jednorazowym połowie, tj.: 
pojedyncze (1-5 osobników), mniej liczne (6-20 osobników), liczne (21-100 osobników) i 
bardzo liczne (≥ 100 osobników). 
 
Wyniki 

Łącznie omawiane gatunki obce stwierdzono na blisko 15% stanowisk. Najczęściej 
obserwowane były one w systemie dolnej Wisły, gdzie występowały na niemal 20% 
stanowisk (tabela 1). Udział liczbowy (dominacja) ogółem dla analizowanych gatunków 
wynosił 1,8%, przy czym w dopływach Wisły nieznacznie przekraczał 3%.  
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Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk, na których stwierdzono karasia srebrzystego – Carassius 
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Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk, na których stwierdzono karasia srebrzystego – 

Carassius gibelio

Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva)
Gatunek ten obserwowano wyłącznie w dopływach Wisły (tabela 1), tj. w dorze-

czu Drwęcy (m.in. niewielkie dopływy Welu, Rypienica, Wąbrzeska Struga, Rychnow-
ska Struga), a także w przyujściowym odcinku Osy (rys. 3). W tym obszarze zlewnio-
wym czebaczka zanotowano na 2% stanowisk, w większości położonych w pobliżu 
stawów hodowlanych. 
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Tabela 2. Porównanie liczby stanowisk, na których stwierdzono poszczególne 
gatunki obce w latach 1995-2018 w powtarzanych połowach; w liczniku – 

w pierwszym odłowie, w mianowniku – w kolejnym odłowie po co najmniej 
dziesięciu latach (po 2010 roku). W nawiasach liczby stanowisk powtarzanych 

w danym obszarze

DORZECZE / GATUNEK
WISŁA 

(21)
ZALEW WIŚLANY 

(12)
PRZYMORZE 

(53)
RAZEM 

(86)

Karaś srebrzysty 0 / 3 1 / 2 1 / 1 2 / 5

Trawianka 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1

Babka łysa 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 2

Babka szczupła 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1

Babka rurkonosa 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1

Dla wymienionych siedmiu gatunków ustalono podstawowe wskaźniki bioceno-
tyczne powszechnie stosowane w pracach ichtiofaunistycznych (np. Marszał i in., 2006; 
Penczak i in., 2008; Witkowski i in., 2015) – stałość występowania (Ci – %), tj. stosunek 
liczby stanowisk, na których stwierdzono dany gatunek (i) do ogólnej liczby stanowisk, 
oraz dominację (Di – %), tj. udział osobników gatunku (i) w ogólnej liczbie złowionych 
osobników. Wskaźniki te obliczono dla trzech obszarów, tj. rzek Przymorskich (532 sta-
nowiska), dopływów dolnej Wisły (491 stanowisk) oraz dopływów Zalewu Wiślanego 
(153 stanowiska). Rozsiedlenie wybranych gatunków przedstawiono w formie graficz-
nej (mapy rozsiedlenia), w 4-stopniowej skali liczebności po jednorazowym połowie, 
tj.: pojedyncze (1-5 osobników), mniej liczne (6-20 osobników), liczne (21-100 osobni-
ków) i bardzo liczne (≥ 100 osobników).

Wyniki
Łącznie omawiane gatunki obce stwierdzono na blisko 15% stanowisk. Najczę-

ściej obserwowane były one w systemie dolnej Wisły, gdzie występowały na niemal 
20% stanowisk (tabela 1). Udział liczbowy (dominacja) ogółem dla analizowanych 
gatunków wynosił 1,8%, przy czym w dopływach Wisły nieznacznie przekraczał 3%. 
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Tabela 2. Porównanie liczby stanowisk, na których stwierdzono poszczególne 
gatunki obce w latach 1995-2018 w powtarzanych połowach; w liczniku – 

w pierwszym odłowie, w mianowniku – w kolejnym odłowie po co najmniej 
dziesięciu latach (po 2010 roku). W nawiasach liczby stanowisk powtarzanych 

w danym obszarze

DORZECZE / GATUNEK
WISŁA 

(21)
ZALEW WIŚLANY 

(12)
PRZYMORZE 

(53)
RAZEM 

(86)

Karaś srebrzysty 0 / 3 1 / 2 1 / 1 2 / 5

Trawianka 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1

Babka łysa 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 2

Babka szczupła 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1

Babka rurkonosa 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1

Dla wymienionych siedmiu gatunków ustalono podstawowe wskaźniki bioceno-
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Struga), a także w przyujściowym odcinku Osy (rys. 3). W tym obszarze zlewniowym 
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Trawianka (Perccottus glenii) 

Trawiankę stwierdzono jedynie w dopływach dolnej Wisły (rys. 4, tabela 1). Najliczniej 
(ponad pięć osobników na stanowisku) występowała w Kanale Granicznik, Maruszy, 
Motławie i Wąbrzeskiej Strudze.  
 
Babka łysa (Babka gymnotrachelus) 

Babka łysa najczęściej notowana była w systemie dolnej Wisły, gdzie wskaźnik stałości 
występowania (Ci) przekraczał 3% (tabela 1). Miejscami gatunek ten osiągał wysokie 
liczebności, a najliczniej występował w przyujściowych odcinkach Zuzanki, Fryby i 
Zgłowiączki oraz w dolnych fragmentach Brdy i Mątawy (rys. 5). Babki łysej nie stwierdzono 
w rzekach Przymorza. 
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Babka szczupła (Neogobius fluviatilis)
Babkę szczupłą zanotowano wyłącznie w dolnych odcinkach niektórych dopły-

wów Wisły, m.in. w dolnych i przyujściowych fragmentach: Mienia, Osy, Mątawy 
i Drwęcy (rys. 6, tabela 1). Na wszystkich stanowiskach występowała nielicznie.
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Trawiankę po raz pierwszy w Polsce zanotowano w starorzeczach środkowej Wisły 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i gatunek szybko rozprzestrzeniał się 
w dół rzeki. W tym samym okresie pojawiły się pierwsze doniesienia o czebaczku 
amurskim na terenie Polski. Zanotowano go wówczas w stawach karpiowych w okoli-
cy Milicza, gdzie został zawleczony z materiałem obsadowym (Grabowska i in., 2010). 
Obecnie gatunek obserwowany jest w wielu miejscach na terenie kraju, często w po-
bliżu ośrodków hodowli ryb. Zarówno czebaczek amurski, jak i trawianka w miejscach 
występowania mogą tworzyć bardzo liczne populacje, zdecydowanie dominując w ze-
społach ryb (Grabowska i in., 2010; Kuczyński i Pieckiel, 2012). 

Ekspansja babkowatych, takich jak: babka łysa, babka szczupła i babka rurkonosa, 
umożliwiona została przez połączenie systemu Wisły z Morzem Czarnym poprzez 
kanał Dniepr-Bug (Grabowska i in., 2010). Gatunki te sukcesywnie zasiedlały dolną 
Wisłę w kierunku ujścia do Bałtyku. Natomiast w przypadku babki byczej początkowy 
kierunek inwazji był odmienny. Ryba ta pojawiła się w Zatoce Gdańskiej z basenu 
pontokaspijskiego najprawdopodobniej z wodami balastowymi statków pod koniec 
ubiegłego wieku (Skóra, 1996). Gatunek gwałtownie rozprzestrzenił się w Zatoce 
i w Zalewie Wiślanym, zasiedlając także przyujściowe odcinki rzek. Co ciekawe, 
w ostatnich latach odnotowano pojedyncze osobniki babki rurkonosej w dolnej Pa-
słęce, a babki łysej w Wąskiej (dopływ jez. Drużno – Elbląga) i w ujściu Postolińskiej 
Strugi (dopł. Liwy – Nogatu), tak więc kierunki zasiedlenia nowych obszarów przez 
babkowate nie są jeszcze w pełni rozpoznane, natomiast sytuacja z tym związana 
jest dynamiczna. W połowach przybrzeżnych prowadzonych w dolnej Wiśle przed 
2000 rokiem gatunków babkowatych nie stwierdzono, natomiast po 2010 roku ryby 
te stanowiły już około 10% udziału liczbowego (Grabowska i in., 2010; Radtke i in., 
2018). Od niedawna obserwowane jest rozprzestrzenianie się babkowatych (babka 
szczupła) w Wielkich Jeziorach Mazurskich poprzez Narew i Pisę (Kapusta i in., 2019).

W odniesieniu do rzek, obserwowane w ostatnich latach zmiany środowisko-
we, związane z antropopresją i zmianami klimatu, skutkują przekształceniem do-
tychczasowych siedlisk, spadkiem poziomu wód i wzrostem temperatur. W rzekach 
północnej Polski, w tym także w rzekach Przymorza, następuje sukcesywny wzrost 
temperatur charakterystycznych (Radtke i Dobosz, 2015; Ptak i in., 2016). Taka sy-
tuacja sprzyja ekspansji nowych, ubikwistycznych gatunków inwazyjnych i zanikowi 
rodzimych, stenotopowych gatunków ryb (Rahel i Older, 2008; Leuven i in., 2011; 
Rolls i in., 2017). Wszystkie analizowane gatunki naturalnie rozmnażają się w pół-
nocnej Polsce i mogą tworzyć samoutrzymujące się populacje. Poza karasiem sre-
brzystym, pozostałe z nich pojawiły się w tym obszarze dopiero niedawno, a bio-
rąc pod uwagę ich predyspozycje biologiczne takie jak: plastyczność fizjologiczna, 
oportunistyczne strategie żerowania, behawior rozrodczy związany m.in. z opieką 
nad ikrą i potomstwem (Grabowska i Przybylski, 2015; Hliwa i Błażejewski, 2016), 
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Dla 86 stanowisk, na których dokonano powtórne połowy po 2010 roku, po upły-
wie co najmniej dziesięciu lat od pierwszego połowu, obserwowany jest wyraźny 
przyrost liczby miejsc gdzie stwierdzono współcześnie nowe gatunki (tabela 2). Zmia-
na ta dotyczy systemu Wisły gdzie na 21 powtarzanych stanowisk, na sześciu stanowi-
skach zanotowano współcześnie obce gatunki. Dla Zalewu Wiślanego także nastąpił 
przyrost stanowisk tych gatunków, bowiem w ostatnim okresie obserwowano je na 
czterech z dwunastu stanowisk, natomiast dla rzek przymorskich nie zaobserwowano 
różnic. Poza karasiem srebrzystym, który obserwowany był już w początkowym okre-
sie badań, zauważalne jest aktualne pojawienie się na pojedynczych stanowiskach 
gatunków babkowatych oraz trawianki.

Dyskusja
Na całym badanym obszarze najwyższe wskaźniki rozprzestrzenienia i liczebności 

zanotowano dla karasia srebrzystego. Dla pozostałych gatunków liczby stanowisk 
występowania oraz liczebności były niewielkie (tabela 1). Na żadnym stanowisku 
wśród rzek Przymorza oraz dopływów Zalewu Wiślanego nie stwierdzono czebacz-
ka amurskiego oraz trawianki. Niestety, liczne dane z tego rejonu pochodzą sprzed 
2003 roku (rys. 1), przez co są one częściowo zdezaktualizowane. Jednak rzeki w tych 
obszarach, w porównaniu z dopływami Wisły, posiadają odmienną charakterystykę 
termiczną i stopień przekształcenia koryt w związku z innym charakterem i użytko-
waniem zlewni. W uproszczeniu, dopływy Wisły są cieplejsze od cieków przymor-
skich (Gołek, 1961), co sprzyja funkcjonowaniu licznych hodowli ryb ciepłolubnych, 
np. karpiowatych. To z kolei przyczynia się do przedostawania się do rzek takich 
gatunków jak: czebaczek amurski, karaś srebrzysty, trawianka i innych. Ograniczoną 
ekspansję obcych, ciepłolubnych gatunków w rzekach Przymorza można tłumaczyć 
między innymi niższymi wartościami temperatur, nieodpowiednimi dla ich egzysten-
cji. Ponadto w przypadku trawianki, jej rozwojowi z pewnością nie sprzyjają siedliska 
o bystrym nurcie. 

Pomimo że omawiane gatunki obce posiadają odmienne pochodzenie oraz bio-
logię, posiadają jednak wspólny, główny wektor pojawienia się i rozprzestrzenienia 
w rzekach północnej Polski, jakim jest człowiek. Obecność karasia srebrzystego, cze-
baczka amurskiego oraz trawianki związana jest przede wszystkim z sąsiedztwem 
stawów hodowlanych i celowym (zarybienia), bądź przypadkowym przedostawaniem 
się tych gatunków do wód otwartych. Co prawda okres i kierunki ekspansji karasia 
srebrzystego na terenie Polski nie są w pełni rozpoznane, jednak jako pewnik można 
przyjąć, że gatunek ten został udokumentowany najwcześniej i jest obecnie najpo-
spolitszy spośród obcych gatunków w naszej ichtiofaunie (Grabowska i in., 2010). 



179

Występowanie obcych, inwazyjnych gatunków ryb w rzekach północnej Polski 

Trawiankę po raz pierwszy w Polsce zanotowano w starorzeczach środkowej Wisły 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i gatunek szybko rozprzestrzeniał się 
w dół rzeki. W tym samym okresie pojawiły się pierwsze doniesienia o czebaczku 
amurskim na terenie Polski. Zanotowano go wówczas w stawach karpiowych w okoli-
cy Milicza, gdzie został zawleczony z materiałem obsadowym (Grabowska i in., 2010). 
Obecnie gatunek obserwowany jest w wielu miejscach na terenie kraju, często w po-
bliżu ośrodków hodowli ryb. Zarówno czebaczek amurski, jak i trawianka w miejscach 
występowania mogą tworzyć bardzo liczne populacje, zdecydowanie dominując w ze-
społach ryb (Grabowska i in., 2010; Kuczyński i Pieckiel, 2012). 

Ekspansja babkowatych, takich jak: babka łysa, babka szczupła i babka rurkonosa, 
umożliwiona została przez połączenie systemu Wisły z Morzem Czarnym poprzez 
kanał Dniepr-Bug (Grabowska i in., 2010). Gatunki te sukcesywnie zasiedlały dolną 
Wisłę w kierunku ujścia do Bałtyku. Natomiast w przypadku babki byczej początkowy 
kierunek inwazji był odmienny. Ryba ta pojawiła się w Zatoce Gdańskiej z basenu 
pontokaspijskiego najprawdopodobniej z wodami balastowymi statków pod koniec 
ubiegłego wieku (Skóra, 1996). Gatunek gwałtownie rozprzestrzenił się w Zatoce 
i w Zalewie Wiślanym, zasiedlając także przyujściowe odcinki rzek. Co ciekawe, 
w ostatnich latach odnotowano pojedyncze osobniki babki rurkonosej w dolnej Pa-
słęce, a babki łysej w Wąskiej (dopływ jez. Drużno – Elbląga) i w ujściu Postolińskiej 
Strugi (dopł. Liwy – Nogatu), tak więc kierunki zasiedlenia nowych obszarów przez 
babkowate nie są jeszcze w pełni rozpoznane, natomiast sytuacja z tym związana 
jest dynamiczna. W połowach przybrzeżnych prowadzonych w dolnej Wiśle przed 
2000 rokiem gatunków babkowatych nie stwierdzono, natomiast po 2010 roku ryby 
te stanowiły już około 10% udziału liczbowego (Grabowska i in., 2010; Radtke i in., 
2018). Od niedawna obserwowane jest rozprzestrzenianie się babkowatych (babka 
szczupła) w Wielkich Jeziorach Mazurskich poprzez Narew i Pisę (Kapusta i in., 2019).

W odniesieniu do rzek, obserwowane w ostatnich latach zmiany środowisko-
we, związane z antropopresją i zmianami klimatu, skutkują przekształceniem do-
tychczasowych siedlisk, spadkiem poziomu wód i wzrostem temperatur. W rzekach 
północnej Polski, w tym także w rzekach Przymorza, następuje sukcesywny wzrost 
temperatur charakterystycznych (Radtke i Dobosz, 2015; Ptak i in., 2016). Taka sy-
tuacja sprzyja ekspansji nowych, ubikwistycznych gatunków inwazyjnych i zanikowi 
rodzimych, stenotopowych gatunków ryb (Rahel i Older, 2008; Leuven i in., 2011; 
Rolls i in., 2017). Wszystkie analizowane gatunki naturalnie rozmnażają się w pół-
nocnej Polsce i mogą tworzyć samoutrzymujące się populacje. Poza karasiem sre-
brzystym, pozostałe z nich pojawiły się w tym obszarze dopiero niedawno, a bio-
rąc pod uwagę ich predyspozycje biologiczne takie jak: plastyczność fizjologiczna, 
oportunistyczne strategie żerowania, behawior rozrodczy związany m.in. z opieką 
nad ikrą i potomstwem (Grabowska i Przybylski, 2015; Hliwa i Błażejewski, 2016), 

178

Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski

Dla 86 stanowisk, na których dokonano powtórne połowy po 2010 roku, po upły-
wie co najmniej dziesięciu lat od pierwszego połowu, obserwowany jest wyraźny 
przyrost liczby miejsc gdzie stwierdzono współcześnie nowe gatunki (tabela 2). Zmia-
na ta dotyczy systemu Wisły gdzie na 21 powtarzanych stanowisk, na sześciu stanowi-
skach zanotowano współcześnie obce gatunki. Dla Zalewu Wiślanego także nastąpił 
przyrost stanowisk tych gatunków, bowiem w ostatnim okresie obserwowano je na 
czterech z dwunastu stanowisk, natomiast dla rzek przymorskich nie zaobserwowano 
różnic. Poza karasiem srebrzystym, który obserwowany był już w początkowym okre-
sie badań, zauważalne jest aktualne pojawienie się na pojedynczych stanowiskach 
gatunków babkowatych oraz trawianki.

Dyskusja
Na całym badanym obszarze najwyższe wskaźniki rozprzestrzenienia i liczebności 

zanotowano dla karasia srebrzystego. Dla pozostałych gatunków liczby stanowisk 
występowania oraz liczebności były niewielkie (tabela 1). Na żadnym stanowisku 
wśród rzek Przymorza oraz dopływów Zalewu Wiślanego nie stwierdzono czebacz-
ka amurskiego oraz trawianki. Niestety, liczne dane z tego rejonu pochodzą sprzed 
2003 roku (rys. 1), przez co są one częściowo zdezaktualizowane. Jednak rzeki w tych 
obszarach, w porównaniu z dopływami Wisły, posiadają odmienną charakterystykę 
termiczną i stopień przekształcenia koryt w związku z innym charakterem i użytko-
waniem zlewni. W uproszczeniu, dopływy Wisły są cieplejsze od cieków przymor-
skich (Gołek, 1961), co sprzyja funkcjonowaniu licznych hodowli ryb ciepłolubnych, 
np. karpiowatych. To z kolei przyczynia się do przedostawania się do rzek takich 
gatunków jak: czebaczek amurski, karaś srebrzysty, trawianka i innych. Ograniczoną 
ekspansję obcych, ciepłolubnych gatunków w rzekach Przymorza można tłumaczyć 
między innymi niższymi wartościami temperatur, nieodpowiednimi dla ich egzysten-
cji. Ponadto w przypadku trawianki, jej rozwojowi z pewnością nie sprzyjają siedliska 
o bystrym nurcie. 

Pomimo że omawiane gatunki obce posiadają odmienne pochodzenie oraz bio-
logię, posiadają jednak wspólny, główny wektor pojawienia się i rozprzestrzenienia 
w rzekach północnej Polski, jakim jest człowiek. Obecność karasia srebrzystego, cze-
baczka amurskiego oraz trawianki związana jest przede wszystkim z sąsiedztwem 
stawów hodowlanych i celowym (zarybienia), bądź przypadkowym przedostawaniem 
się tych gatunków do wód otwartych. Co prawda okres i kierunki ekspansji karasia 
srebrzystego na terenie Polski nie są w pełni rozpoznane, jednak jako pewnik można 
przyjąć, że gatunek ten został udokumentowany najwcześniej i jest obecnie najpo-
spolitszy spośród obcych gatunków w naszej ichtiofaunie (Grabowska i in., 2010). 



181

Występowanie obcych, inwazyjnych gatunków ryb w rzekach północnej Polski 

Kapusta A., Bogacka-Kapusta E., Wołos A. 2019. Fish and fisheries in the lakes of nor-
theastern Poland. [w:] Korzeniewska E., Harnisz M. (red.) Polish rivers and basins – 
Part II, Biological status and water management. The handbook of environmental 
chemistry. 87. Springer (w druku).

Kornis M.S., Sharma S., Vander Zander M.J. 2013. Invasion success and impact of an invasi-
ve fish, round goby, in Great Lakes tributaries. Diversity and Distributions. 19: 184-198.

Kuczyński T., Pieckiel P. 2012. Kolejne stanowiska trawianki Perccottus glenii w rezerwacie 
Mewia Łacha. Komunikaty Rybackie. 5: 31-33.

Leuven R.S.E.W., Hendriks A.J., Huijbregts M.A.J., Lenders H.J.R. Matthews J., Van der 
Velde G. 2011. Differences in sensitivity of native and exotic fish species. Current 
Zoology. 57 (6): 852-862.

Marszał L., Zięba G., Przybylski M., Grabowska J., Pietraszewski D., Gmur J. 2006. Ichtiofau-
na systemu rzeki Liwiec. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego. 19: 47-70.

Penczak T., Kruk A., Marszał L., Zięba G., Galicka W., Tszydel M., Tybulczuk S., Pietra-
szewski D. 2008. Monitoring ichtiofauny systemu rzeki Gwdy: trzecia dekada badań. 
Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego. 21: 61-89.

Prus P., Wiśniewolski W., Adamczyk M. (red.) 2016. Przewodnik metodyczny do monito-
ringu ichtiofauny w rzekach. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu 
Środowiska. Warszawa.

Ptak M., Choiński A., Kirviel J. 2016. Long-term water temperature fluctuations in coastal rivers 
(southern Baltic) in Poland. Bulletin of Geography. Physical Geography Series. 11: 35-42. 

Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Morzuch J., Skóra M. 2016. Ichtiofauna przyujściowych 
odcinków dopływów dolnej Wisły. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 72 (5): 323-336.

Radtke G., Bernaś R., Płąchocki D., Prus P., Wiśniewolski W. 2018. Czy tama we Włocławku 
ciągle wpływa na ichtiofaunę dolnej Wisły? – Niektóre dane ichtiologiczne i środowi-
skowe. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego. 31: 21-56.

Radtke G., Bernaś R., Dębowski R., Morzuch J., Skóra M. 2019. Ichtiofauna systemu rzeki 
Drwęcy. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego. 32 (w druku).

Radtke G., Dobosz S. 2015. Charakterystyka termiczna wód Raduni zasilającej ośrodek 
hodowli ryb łososiowatych w Rutkach. Komunikaty Rybackie. 4: 1-5.

Rahel F.J., Olden J.D. 2008. Assessing the Effects of Climate Change on Aquatic Invasive 
Species. Conservation Biology. 22 (3): 521-533.

Rolls R.J., Hayden B., Kahilainen K.K. 2017. Conceptualising the interactive effects of 
climate change and biological invasions on subarctic freshwater fish. Ecology and 
Evolution. 7 (12): 4109-4128.

Skóra K. 1996. Nowe i rzadkie gatunki ryb z rejonu Zatoki Gdańskiej. Zoologica Poloniae. 
41/Suppl.: 113-130.

Solomon L.E., Pendleton R.M., Chick J.H., Casper A.F. 2016. Long-term changes in fish 
community structure in relation to the establishment of Asian carps in a large flood-
plain river. Biological Invasions. 18 (10): 2883-2895.

180

Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski

w najbliższej przyszłości można się spodziewać ich dalszej ekspansji. Pomimo że pod-
stawowe wskaźniki biocenotyczne, tj. stałość i dominacja dla omawianych gatunków 
na poszczególnych obszarach, były niskie (poza karasiem srebrzystym), ich liczebno-
ści zarejestrowane na niektórych stanowiskach były niepokojąco wysokie. Ponadto 
analiza powtórnych połowów wykazała pojawianie się nowych stanowisk obcych 
gatunków, głównie w systemie Wisły i Zalewu Wiślanego.

Z uwagi na interakcje międzygatunkowe, ekspansja gatunków obcych stwarza 
poważne zagrożenie dla autochtonicznej ichtiofauny, a w konsekwencji może dopro-
wadzić do istotnych strat przyrodniczych i gospodarczych (Gozlan i in., 2010; Cuche-
rousset i Olden, 2011; Hliwa i Błażejewski, 2016). Z tego powodu sytuacja wymaga 
wnikliwego monitoringu zachodzących zmian oraz podejmowania realnych działań 
ograniczających rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych. 
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w najbliższej przyszłości można się spodziewać ich dalszej ekspansji. Pomimo że pod-
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na poszczególnych obszarach, były niskie (poza karasiem srebrzystym), ich liczebno-
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ograniczających rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych. 
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Wstęp
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 roku (EU Water Framework Directive 2000) – tzw. Ramowa dyrektywa wodna 
(RDW) – nakłada na państwa członkowskie obowiązek monitorowania stanu wód 
powierzchniowych. Priorytetowym celem dyrektywy jest osiągnięcie dobrego stanu 
albo potencjału ekologicznego wód. Miarą tego stanu są przede wszystkim elementy 
biologiczne: fitoplankton lub fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce i ryby. Rolę 
wspomagającą pełnią elementy hydromorfologiczne i fizykochemiczne. Ponadto 
ocenie poddawany jest stan chemiczny wód oraz obecność toksycznych substancji 
priorytetowych. Kryteria i metody oceny stanu wód określone są w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187). 

W rzekach, co do zasady, ocenie podlegają wszystkie wskazane wyżej elemen-
ty biologiczne, w tym ichtiofauna. Ryby stanowią grupę organizmów przydatną 
do oceny stanu środowiska (Szlakowski i in., 2004; EFI+ Manual, 2009; Adamczyk 
i in., 2013; Prus i in., 2016; Adamczyk i in., 2017) w związku z ich występowaniem 
w większości wód powierzchniowych oraz przemieszczaniem się na znacznych od-
cinkach, co warunkuje wrażliwość tej grupy na przerwanie ciągłości morfologicz-
nej. Ponadto ryby zasiedlają zróżnicowane habitaty w systemie rzeki i zajmują różne 
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naukowych i branży rybackiej, w ramach trzech kolejnych projektów zleconych przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i finansowanych ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ocenie stanu środowiska z wykorzystaniem ichtiofauny od lat osiemdziesią-
tych XX wieku stosowane są wskaźniki wielometryczne. Wrażliwość zespołów ryb na 
zaburzenia w ekosystemach rzecznych przekłada się na zmiany takich parametrów 
jak: obfitość ryb, rekrutacja czy struktura troficzna zespołów. Cechy zespołu orga-
nizmów wskaźnikowych mogą być wtedy traktowane jako metryki, pozwalające na 
ocenę stopnia zmian w środowisku wodnym. Jedną z pierwszych takich metod był 
Wskaźnik Integralności Biotycznej (Index of Biotic Integrity, IBI) (Karr, 1981; Karr i in., 
1986). Metoda ta uwzględnia dwanaście metryk, zgrupowanych w trzech katego-
riach: 1) bogactwo i skład gatunkowy, 2) struktura troficzna, 3) liczebność i kondycja 
zdrowotna ryb. Metoda pozwala na zróżnicowanie kryteriów metryk dla określonego 
typu abiotycznego rzeki, lub do zlewni, co przekłada się na możliwość jej precyzyjnej 
kalibracji. Indywidualny charakter matryc IBI stanowi jednak przeszkodę w zastoso-
waniu metody w szerszej skali, ze względu na konieczność zgromadzenia i analizy 
obszernych zasobów danych. Wskaźnik ten był zatem dotąd zwykle wykorzystywany 
w skali lokalnej do oceny pojedynczych zlewni (Buras i in., 2004, 2006; Szlakowski 
i in., 2004; Prus i in., 2011).

Na kanwie wskaźnika IBI tworzono kolejne metody oceny stanu rzek w oparciu o ze-
społy ryb, których założeniem było zastosowanie w szerszej skali przestrzennej, umoż-
liwiającej standaryzację metodyki monitoringu środowiska. Pierwszym takim wskaź-
nikiem o szerokim zastosowaniu był Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny (European 
Fish Index, EFI), stworzony w ramach międzynarodowego projektu FAME w latach 
2004-2006 (FAME Consortium, 2004; Pont i in., 2006; Schmutz i in., 2007). Metoda ta 
była testowana w Polsce (Wiśniewolski i in., 2006; Prus i in., 2009, 2011) i wykazała do-
brą korelację z czynnikami presji dla rzek o charakterze górskim i wyżynnym, natomiast 
jej przydatność dla oceny rzek nizinnych była ograniczona. Stosowalność wskaźnika 
EFI była również ograniczona w innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej, które 
weszły w skład Unii Europejskiej w 2004 roku. Z tych względów w latach 2007-2009 
konsorcjum instytucji z czternastu krajów UE podjęło kolejny projekt „Udoskonalenie 
i rozszerzenie przestrzenne Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI+” (Impro-
vement and spatial extension of the European Fish Index), finansowany w ramach 
VI Programu Ramowego UE. W projekcie tym zgromadzono bazę danych z odłowów 
oraz informacji o poziomie presji antropogenicznej (Schinegger i in., 2011) dla ponad 
czternastu tysięcy stanowisk zlokalizowanych na 2700 rzekach w piętnastu krajach 
europejskich (w tym 919 stanowisk z Polski). Na podstawie tego zasobu danych opra-
cowano Nowy Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny – EFI+ (New European Fish Index – 
EFI+) (EFI+ Manual 2009), który był zamieszczony na stronie internetowej Universität 
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poziomy troficzne, a ich wymagania ekologiczne były przedmiotem licznych badań 
i opracowań. Zaburzenia wzrostu i rekrutacji ryb często odzwierciedlają zaburzenia 
w środowisku. Dodatkową korzystną cechą jest ograniczona liczba gatunków ryb 
w ichtiofaunie Polski (Brylińska, 2000), co stwarza możliwość ich stosunkowo prostej 
identyfikacji. Ryby mają także istotne znaczenie dla gospodarki człowieka i jako obiekt 
amatorskich połowów wędkarskich, co sprawia, że są one przedmiotem zaintereso-
wania społecznego. W przypadku badań ichtiofauny trudność stanowi natomiast or-
ganizacja i logistyka badań terenowych, które polegają na wykonaniu jednokrotnego 
elektropołowu na odcinku rzeki charakterystycznym dla ocenianej części wód. Przed 
wykonaniem odłowów monitoringowych konieczne jest uzyskanie szeregu zezwoleń, 
m.in. od użytkownika rybackiego, z urzędu marszałkowskiego (Ustawa o rybactwie 
śródlądowym: Dz.U. z 2015 r., poz. 625) oraz właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska (w związku z odłowem gatunków chronionych) (rozporządzenie Ministra 
Środowiska: Dz.U. 2016 r., poz. 2183, Ustawa o ochronie przyrody: Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1614, 2244, 2340 – t.j.). Zespół badawczy powinien liczyć od trzech do sze-
ściu osób, przeszkolonych do prowadzenia tego typu badań, w tym posiadających 
stosowne uprawnienia. Niezbędne jest również posiadanie atestowanych zestawów 
połowowych, gwarantujących przeprowadzenie badań w sposób bezpieczny i zgodny 
z metodyką (Prus i in., 2016) oraz normą PN – EN 14011 (2006). 

Program Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) przewiduje cykliczną oce-
nę wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Według aktualnie 
obowiązującego wykazu, na rzekach Polski wyznaczono 4586 JCWP, w tym 3409 jako 
naturalne części wód, 1054 jako silnie zmienione części wód oraz 123 jako sztuczne 
części wód. Obecnie wprowadzono modyfikację podziału rzek na JCWP, która zacznie 
obowiązywać od 2021 roku – w kolejnym cyklu gospodarowania wodami. Liczba 
JCWP rzecznych została istotnie zredukowana – do 3638, zaś podział na naturalne, 
silnie zmienione i sztuczne części wód jest aktualizowany w 2019 roku. 

Dla naturalnych części wód określa się stan ekologiczny, natomiast dla silnie zmie-
nionych lub sztucznych JCWP – potencjał ekologiczny. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
RDW, każda JCWP powinna podlegać ocenie optymalnie co trzy lata, a ze względu 
na terminy sprawozdawcze dla planów gospodarowania wodami – nie rzadziej niż 
co sześć lat. Należy jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do niektórych gatunków ryb 
o małych rozmiarach i krótkim cyklu życiowym, w tym chronionych na mocy prawa 
krajowego oraz Dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG, 1992) sze-
ścioletnie odstępy między kolejnymi badaniami PMŚ są uznawane za zbyt rzadkie 
(Makomaska-Juchniewicz i Baran, 2012). Objęcie monitoringiem rzek Polski wymaga 
zatem zaangażowania znacznych środków finansowych oraz stworzenia i koordyna-
cji licznych zespołów badawczych. Od 2011 roku zadania te realizowane są przez 
Instytut Rybactwa Śródlądowego, we współpracy z licznymi partnerami z ośrodków 
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w środowisku. Dodatkową korzystną cechą jest ograniczona liczba gatunków ryb 
w ichtiofaunie Polski (Brylińska, 2000), co stwarza możliwość ich stosunkowo prostej 
identyfikacji. Ryby mają także istotne znaczenie dla gospodarki człowieka i jako obiekt 
amatorskich połowów wędkarskich, co sprawia, że są one przedmiotem zaintereso-
wania społecznego. W przypadku badań ichtiofauny trudność stanowi natomiast or-
ganizacja i logistyka badań terenowych, które polegają na wykonaniu jednokrotnego 
elektropołowu na odcinku rzeki charakterystycznym dla ocenianej części wód. Przed 
wykonaniem odłowów monitoringowych konieczne jest uzyskanie szeregu zezwoleń, 
m.in. od użytkownika rybackiego, z urzędu marszałkowskiego (Ustawa o rybactwie 
śródlądowym: Dz.U. z 2015 r., poz. 625) oraz właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska (w związku z odłowem gatunków chronionych) (rozporządzenie Ministra 
Środowiska: Dz.U. 2016 r., poz. 2183, Ustawa o ochronie przyrody: Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1614, 2244, 2340 – t.j.). Zespół badawczy powinien liczyć od trzech do sze-
ściu osób, przeszkolonych do prowadzenia tego typu badań, w tym posiadających 
stosowne uprawnienia. Niezbędne jest również posiadanie atestowanych zestawów 
połowowych, gwarantujących przeprowadzenie badań w sposób bezpieczny i zgodny 
z metodyką (Prus i in., 2016) oraz normą PN – EN 14011 (2006). 

Program Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) przewiduje cykliczną oce-
nę wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Według aktualnie 
obowiązującego wykazu, na rzekach Polski wyznaczono 4586 JCWP, w tym 3409 jako 
naturalne części wód, 1054 jako silnie zmienione części wód oraz 123 jako sztuczne 
części wód. Obecnie wprowadzono modyfikację podziału rzek na JCWP, która zacznie 
obowiązywać od 2021 roku – w kolejnym cyklu gospodarowania wodami. Liczba 
JCWP rzecznych została istotnie zredukowana – do 3638, zaś podział na naturalne, 
silnie zmienione i sztuczne części wód jest aktualizowany w 2019 roku. 

Dla naturalnych części wód określa się stan ekologiczny, natomiast dla silnie zmie-
nionych lub sztucznych JCWP – potencjał ekologiczny. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
RDW, każda JCWP powinna podlegać ocenie optymalnie co trzy lata, a ze względu 
na terminy sprawozdawcze dla planów gospodarowania wodami – nie rzadziej niż 
co sześć lat. Należy jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do niektórych gatunków ryb 
o małych rozmiarach i krótkim cyklu życiowym, w tym chronionych na mocy prawa 
krajowego oraz Dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG, 1992) sze-
ścioletnie odstępy między kolejnymi badaniami PMŚ są uznawane za zbyt rzadkie 
(Makomaska-Juchniewicz i Baran, 2012). Objęcie monitoringiem rzek Polski wymaga 
zatem zaangażowania znacznych środków finansowych oraz stworzenia i koordyna-
cji licznych zespołów badawczych. Od 2011 roku zadania te realizowane są przez 
Instytut Rybactwa Śródlądowego, we współpracy z licznymi partnerami z ośrodków 
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Długość odławianego odcinka powinna odpowiadać 10-20-krotności szerokości 
rzeki, przy czym dla małych potoków przyjmuje się minimalny odcinek 100 m, zaś 
dla wielkich rzek – odcinek 1000 m lub minimalną powierzchnię połowu 1000 m2  
W wielkich rzekach zaleca się także zbiór próby łączonej z różnych siedlisk – strefy 
przybrzeżnej nurtu oraz zastoisk i starorzeczy, w celu zapewnienia reprezentatyw-
nej próby ryb.

W badaniach monitoringowych stosuje się metodę elektropołowu za pomocą 
atestowanych agregatów prądotwórczych przystosowanych do odłowu ryb z wyko-
rzystaniem prądu dwupołówkowo wyprostowanego, wywołującego u nich zjawisko 
elektrotaksji (przyciąganie ryb do elektrody naładowanej dodatnio – anody). W rze-
kach płytkich (< 70 cm) połów prowadzi się metodą brodzenia pod prąd, z wyko-
rzystaniem agregatu plecakowego (o mniejszej mocy – np. około 2 kW). Zespół po-
łowowy powinien składać się z czterech osób. Natomiast w rzekach głębszych ryby 
odławia się z łodzi, spływając z nurtem, przy czym stosowany jest agregat stacjonarny 
o większej mocy (np. 2-10 kW), wyposażony w jedną lub dwie anody. Agregaty po-
łowowe muszą spełniać standardy normy PN-EN60335-2-86 (2006) oraz posiadać 
aktualny atest. W przypadku rzek o zmiennej głębokości stosuje się połów mieszany 
(z łodzi i metodą brodzenia). Zespół połowowy złożony jest zwykle z trzech do pięciu 
osób, konieczna jest łódź z materiału nieprzewodzącego prądu, wyposażona w napęd 
ręczny, elektryczny lub spalinowy. Aktualne „zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie 
eksploatacji elektrycznych narzędzi połowu ryb” jest niezbędne do kierowania ze-
społem połowowym (Dz.U. z 1980 nr 6, poz. 17). Podczas odłowu należy uwzględnić 
zróżnicowanie siedlisk i kryjówek ryb występujących na danym odcinku rzeki, celem 
uzyskania możliwie reprezentatywnej próby zespołu ichtiofauny. Należy zaznaczyć, 
że w większych rzekach odławiana jest z reguły strefa brzegowa, natomiast główny 
nurt jest siedliskim, gdzie elektropołowy nie dają miarodajnych wyników, ze względu 
na znaczną głębokość i prędkość wody, co przekłada się na niską łowność, szczegól-
nie ryb o dużych rozmiarach. Połowy w takich rzekach odzwierciedlają zatem skład 
gatunkowy ichtiofauny, natomiast nie oddają struktury wielkościowej populacji, co 
uwzględniono przy tworzeniu wskaźników ichtiologicznych stosowanych w Polsce. 

Złowione ryby są przenoszone do pojemników z natlenioną wodą i poddawane 
analizie w warunkach przyżyciowych, w terenie. Po oznaczeniu do gatunku określa się 
liczbę osobników o długości mniejszej lub równej albo większej niż 150 mm. W tym 
celu wskazane jest wykonanie pomiarów osobniczych z dokładnością do 1 mm dla 
całości złowionych ryb lub podpróby (dla licznych gatunków). Analizę należy rozpo-
cząć od gatunków chronionych oraz wrażliwych na niedobory tlenu i drapieżnych. Dla 
drobnych gatunków, nie przekraczających 150 mm długości (w tym szczególnie chro-
nionych), oraz dla dużych osobników można zrezygnować z pomiaru długości w celu 
ograniczenia stresu, jakiemu poddawane są ryby. Określa się też łączną masę ryb 
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für Bodenkultur w Wiedniu (http://efi-plus.boku.ac.at/software), a obecnie, zgodnie 
z informacją na wskazanej stronie, może być udostępniony na życzenie. 

Metody oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu na ichtiofaunie rozwijano 
równolegle w wielu krajach europejskich od czasu przyjęcia RDW w 2000 roku. Więk-
szość z nich stanowi modyfikacje wskaźnika IBI lub kombinacje wybranych metryk. 
Zasadą działania tych wskaźników jest porównanie aktualnego wyniku połowu ze 
stanem referencyjnym ustalonym dla danego typu rzeki (WFD Intercalibration, 2011). 
Opracowane metody zostały następnie poddane procesowi interkalibracji, w którym 
porównywano wyniki oceny uzyskane za pomocą osiemnastu krajowych lub regio-
nalnych wskaźników. Proces ten zakończył się w 2011 roku (WFD Intercalibration, 
2011), natomiast dla opracowanych później lub zmodyfikowanych metod przewi-
dziano możliwość autointerkalibracji (European Union, 2015). 

Polski wskaźnik oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu na zespołach ryb opra-
cowano w 2013 roku w ramach projektu „Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla 
potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu 
interkalibracyjnym – rzeki”, realizowanego przez konsorcjum pod kierunkiem Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego. Metoda wykorzystuje wskaźnik EFI+ oraz IBI, w modyfika-
cji dostosowanej do warunków Polski – jako indeks EFI+PL i IBI_PL, które stosuje się 
do odpowiednich typów abiotycznych rzek. Dodatkowo wprowadzono uzupełniający 
wskaźnik oceny historycznego i aktualnego występowania ryb dwuśrodowiskowych (D). 
Metody te były następnie udoskonalane w latach 2014-2016, a indeks EFI+PL został 
pomyślnie zinterkalibrowany z innymi metodami europejskimi (decyzja Komisji (UE) 
2018/229). Wskaźniki EFI+PL i IBI_PL, wraz z indeksem diadromicznym (D), zostały 
wskazane jako krajowa metoda oceny stanu/potencjału ekologicznego rzek w oparciu 
na ichtiofaunie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowisko-
wych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187). Niniejsze 
opracowanie prezentuje aktualną wersję metody, zgodną ze wskazanym rozporządze-
niem oraz wskazuje na potrzeby jego modyfikacji.

Metody zbioru i analizy danych
Stanowiska połowowe należy wytypować w sposób reprezentatywny dla cha-

rakteru monitorowanej części wód. W tym celu wskazane jest wykonanie analizy 
ortofotomap na dostępnych portalach internetowych, tak aby wybrany odcinek 
rzeki obejmował najliczniej występujące typy siedlisk i odzwierciedlał stopień presji 
antropogenicznej. Należy unikać wyznaczania stanowisk w pobliżu ujść rzek, a tak-
że w sąsiedztwie punktowych źródeł zanieczyszczeń (np. oczyszczalni ścieków). 
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Długość odławianego odcinka powinna odpowiadać 10-20-krotności szerokości 
rzeki, przy czym dla małych potoków przyjmuje się minimalny odcinek 100 m, zaś 
dla wielkich rzek – odcinek 1000 m lub minimalną powierzchnię połowu 1000 m2  
W wielkich rzekach zaleca się także zbiór próby łączonej z różnych siedlisk – strefy 
przybrzeżnej nurtu oraz zastoisk i starorzeczy, w celu zapewnienia reprezentatyw-
nej próby ryb.

W badaniach monitoringowych stosuje się metodę elektropołowu za pomocą 
atestowanych agregatów prądotwórczych przystosowanych do odłowu ryb z wyko-
rzystaniem prądu dwupołówkowo wyprostowanego, wywołującego u nich zjawisko 
elektrotaksji (przyciąganie ryb do elektrody naładowanej dodatnio – anody). W rze-
kach płytkich (< 70 cm) połów prowadzi się metodą brodzenia pod prąd, z wyko-
rzystaniem agregatu plecakowego (o mniejszej mocy – np. około 2 kW). Zespół po-
łowowy powinien składać się z czterech osób. Natomiast w rzekach głębszych ryby 
odławia się z łodzi, spływając z nurtem, przy czym stosowany jest agregat stacjonarny 
o większej mocy (np. 2-10 kW), wyposażony w jedną lub dwie anody. Agregaty po-
łowowe muszą spełniać standardy normy PN-EN60335-2-86 (2006) oraz posiadać 
aktualny atest. W przypadku rzek o zmiennej głębokości stosuje się połów mieszany 
(z łodzi i metodą brodzenia). Zespół połowowy złożony jest zwykle z trzech do pięciu 
osób, konieczna jest łódź z materiału nieprzewodzącego prądu, wyposażona w napęd 
ręczny, elektryczny lub spalinowy. Aktualne „zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie 
eksploatacji elektrycznych narzędzi połowu ryb” jest niezbędne do kierowania ze-
społem połowowym (Dz.U. z 1980 nr 6, poz. 17). Podczas odłowu należy uwzględnić 
zróżnicowanie siedlisk i kryjówek ryb występujących na danym odcinku rzeki, celem 
uzyskania możliwie reprezentatywnej próby zespołu ichtiofauny. Należy zaznaczyć, 
że w większych rzekach odławiana jest z reguły strefa brzegowa, natomiast główny 
nurt jest siedliskim, gdzie elektropołowy nie dają miarodajnych wyników, ze względu 
na znaczną głębokość i prędkość wody, co przekłada się na niską łowność, szczegól-
nie ryb o dużych rozmiarach. Połowy w takich rzekach odzwierciedlają zatem skład 
gatunkowy ichtiofauny, natomiast nie oddają struktury wielkościowej populacji, co 
uwzględniono przy tworzeniu wskaźników ichtiologicznych stosowanych w Polsce. 

Złowione ryby są przenoszone do pojemników z natlenioną wodą i poddawane 
analizie w warunkach przyżyciowych, w terenie. Po oznaczeniu do gatunku określa się 
liczbę osobników o długości mniejszej lub równej albo większej niż 150 mm. W tym 
celu wskazane jest wykonanie pomiarów osobniczych z dokładnością do 1 mm dla 
całości złowionych ryb lub podpróby (dla licznych gatunków). Analizę należy rozpo-
cząć od gatunków chronionych oraz wrażliwych na niedobory tlenu i drapieżnych. Dla 
drobnych gatunków, nie przekraczających 150 mm długości (w tym szczególnie chro-
nionych), oraz dla dużych osobników można zrezygnować z pomiaru długości w celu 
ograniczenia stresu, jakiemu poddawane są ryby. Określa się też łączną masę ryb 
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für Bodenkultur w Wiedniu (http://efi-plus.boku.ac.at/software), a obecnie, zgodnie 
z informacją na wskazanej stronie, może być udostępniony na życzenie. 

Metody oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu na ichtiofaunie rozwijano 
równolegle w wielu krajach europejskich od czasu przyjęcia RDW w 2000 roku. Więk-
szość z nich stanowi modyfikacje wskaźnika IBI lub kombinacje wybranych metryk. 
Zasadą działania tych wskaźników jest porównanie aktualnego wyniku połowu ze 
stanem referencyjnym ustalonym dla danego typu rzeki (WFD Intercalibration, 2011). 
Opracowane metody zostały następnie poddane procesowi interkalibracji, w którym 
porównywano wyniki oceny uzyskane za pomocą osiemnastu krajowych lub regio-
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cji dostosowanej do warunków Polski – jako indeks EFI+PL i IBI_PL, które stosuje się 
do odpowiednich typów abiotycznych rzek. Dodatkowo wprowadzono uzupełniający 
wskaźnik oceny historycznego i aktualnego występowania ryb dwuśrodowiskowych (D). 
Metody te były następnie udoskonalane w latach 2014-2016, a indeks EFI+PL został 
pomyślnie zinterkalibrowany z innymi metodami europejskimi (decyzja Komisji (UE) 
2018/229). Wskaźniki EFI+PL i IBI_PL, wraz z indeksem diadromicznym (D), zostały 
wskazane jako krajowa metoda oceny stanu/potencjału ekologicznego rzek w oparciu 
na ichtiofaunie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowisko-
wych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187). Niniejsze 
opracowanie prezentuje aktualną wersję metody, zgodną ze wskazanym rozporządze-
niem oraz wskazuje na potrzeby jego modyfikacji.

Metody zbioru i analizy danych
Stanowiska połowowe należy wytypować w sposób reprezentatywny dla cha-

rakteru monitorowanej części wód. W tym celu wskazane jest wykonanie analizy 
ortofotomap na dostępnych portalach internetowych, tak aby wybrany odcinek 
rzeki obejmował najliczniej występujące typy siedlisk i odzwierciedlał stopień presji 
antropogenicznej. Należy unikać wyznaczania stanowisk w pobliżu ujść rzek, a tak-
że w sąsiedztwie punktowych źródeł zanieczyszczeń (np. oczyszczalni ścieków). 
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z innych źródeł. Ważnym kryterium dla oceny aktualnego występowania gatunków 
diadromicznych jest analiza drożności ich szlaków migracji, w tym ustalenie obecności 
piętrzeń i możliwości ich pokonania przez ryby. Uwzględnia się również zachowanie 
potencjalnych tarlisk w zlewni, a w odniesieniu do węgorza – dostępność żerowisk 
i dane o prowadzonych zarybieniach powyżej stanowiska. Dane wprowadza się dla 
typów abiotycznych nr 0-21 i 22 (Dz.U. z 2011, nr 258, poz. 549), dla których stosuje 
się wskaźnik pomocniczy D, natomiast dla pozostałych typów, w których ryby dwuśro-
dowiskowe odgrywają mniejszą rolę ekologiczną, należy wybrać pole „Brak danych”.

Szczegółowy opis procedury zbioru materiałów oraz wzory protokołów, zasa-
dy wypełniania plików wsadowych i działania aplikacji obliczeniowej wskaźnika 
EFI+IBI_PL znajdują się w Przewodniku metodycznym do monitoringu ichtiofauny 
w rzekach pod redakcją P. Prusa, W. Wiśniewolskiego i M. Adamczyka z 2016 roku, 
wydanego nakładem Biblioteki Monitoringu Środowiska, dostępnego także pod 
adresem internetowym: http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monito-
ring_wod/GIOS_Przewodnik_metodyczny_rzeki.pdf.

Wskaźnik EFI+PL
Metoda EFI+ jest wskaźnikiem multimetrycznym odnoszącym wyniki jednokrot-

nego połowu do warunków referencyjnych, uzyskanych dla określonego typu wód 
płynących przez zastosowanie modelu probabilistycznego. Model określa oczekiwane 
wartości metryk dla stanu referencyjnego i następnie na podstawie różnicy z rze-
czywistymi wartościami metryk obliczonymi w oparciu na wynikach połowu nadaje 
odpowiednią wartość wskaźnika EFI+PL w przedziale 0-1. 

Metryki wskaźnika EFI+PL odzwierciedlają skład funkcjonalnych grup gatunków 
(gildii), uwzględniających ekologiczne i biologiczne cechy zespołów ryb oraz ich wraż-
liwość na zaburzenia antropogeniczne. Wskaźnik składa się z dwóch zestawów par 
metryk charakterystycznych dla rzek z dominacją ryb łososiowatych (Salmonid) oraz 
z dominacją ryb karpiowatych (Cyprinid). Kategoria rzeki jest ustalana automatycznie 
na podstawie kombinacji parametrów abiotycznych stanowiska oraz udziału grupy 
gatunków charakterystycznych dla rzek typu Salmonid (łosoś atlantycki, troć wędrow-
na, troć jeziorowa, pstrąg potokowy, lipień, strzebla potokowa, piekielnica, minóg 
strumieniowy, minóg ukraiński, głowacz białopłetwy i pręgopłetwy oraz sieja, a także 
głowacica i pstrąg źródlany). W przypadkach wątpliwych, kiedy warunki abiotyczne 
silnie odbiegają od typowych dla rzek z dominacją ryb łososiowatych, konieczna jest 
weryfikacja klasyfikacji rzeki wykonanej przez wskaźnik EFI+PL. W tym celu aplikacja 
obliczeniowa ma wbudowany moduł, który zmienia klasyfikację z Salmonid na Cy-
prinid, jeśli spadek rzeki jest mniejszy od 2,0‰ i występuje drobnoziarnisty substrat, 
a udział wymienionych gatunków charakterystycznych nie przekracza 50%.
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danego gatunku, z dokładnością do 1 g. Po zakończeniu analiz ryby są niezwłocznie 
uwalniane do rzeki w miejscu złowienia, za wyjątkiem gatunków obcych, mogących 
zagrażać gatunkom rodzimym (rozporządzenie Ministra Środowiska, Dz.U. z 2011, 
nr 210, poz. 1260). Ryby należące do gatunków wymienionych we wskazanym roz-
porządzeniu należy w sposób humanitarny unicestwić.

Na stanowisku należy zebrać również dodatkowe dane charakteryzujące rzekę 
oraz jej otoczenie. W tym celu konieczne jest wyposażenie, takie jak: urządzenie GPS, 
dalmierz lub taśma miernicza, łata do pomiaru głębokości wody oraz aparat fotogra-
ficzny dla dokumentacji stanowiska. Niezbędne do wykonania oceny wskaźnikiem 
EFI+IBI_PL dane zebrane w terenie obejmują: lokalizację geograficzną stanowiska, 
wysokość nad poziomem morza (opcjonalnie do odczytania z map), datę połowu, 
średnią szerokość i głębokość koryta, strukturę dna (naturalnie dominujący substrat), 
strefę połowu oraz jej długość i szerokość (dla obliczenia powierzchni odłowionej), 
sposób łowienia (brodzenie, łódź, mieszany). Konieczne jest również ustalenie typu 
geomorfologicznego (krętości, obecności koryt warkoczowych) rzeki oraz istnienia 
dawnej doliny zalewowej, co dla mniejszych rzek należy wykonać w terenie, zaś dla 
dużych – na podstawie analizy map. Dodatkowo wskazane jest wykonanie pomiarów: 
temperatury, natlenienia, przewodności właściwej i prędkości wody, a także okre-
ślenie charakteru bliskiego otoczenia rzeki, strefy przejściowej, stopnia urozmaice-
nia struktury dna, obecności drzew i krzewów ocieniających koryto oraz umocnień 
brzegów. Należy również określić typ i moc agregatu oraz parametry prądu. Dane 
o odłowionych rybach oraz charakterystyce stanowiska połowowego gromadzone 
są w standardowym protokole badań terenowych. 

Dalszy etap stanowią prace kameralne, polegające na uzupełnieniu danych admi-
nistracyjnych, geograficznych i środowiskowych, niezbędnych do obliczenia wskaźni-
ków i uzupełnienia bazy danych. Należą do nich m.in.: kod i nazwa stanowiska, nazwa 
rzeki, recypienta i dorzecza, kod JCWP oraz jej typ abiotyczny, geologiczny i kategoria, 
województwo, ekoregion, odległość stanowiska od źródeł, wielkość dorzecza, śred-
ni spadek dla segmentu rzeki obejmującego stanowisko, źródło zasilania w wodę, 
obecność jezior powyżej stanowiska, średnia temperatura powietrza w rejonie ba-
dań (roczna oraz dla stycznia i lipca), a także dane zespołu połowowego lub osoby 
nim kierującej. Dane te wprowadza się do odpowiedniego protokołu. Zgromadzone 
w protokołach badań terenowych i prac kameralnych dane są następnie wprowa-
dzane do pliku wsadowego, w formacie MS Excel, który służy do obliczenia wartości 
wskaźnika przez aplikację programu EFI+IBI_PL. 

Dalszym etapem jest wypełnienie dodatkowego arkusza wsadowego (również 
w formacie .xls), zawierającego podstawowe dane stanowiska oraz informacje o hi-
storycznym i aktualnym występowaniu ryb dwuśrodowiskowych. Są one gromadzo-
ne na podstawie dostępnej literatury, a także informacji od użytkowników wód lub 
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z innych źródeł. Ważnym kryterium dla oceny aktualnego występowania gatunków 
diadromicznych jest analiza drożności ich szlaków migracji, w tym ustalenie obecności 
piętrzeń i możliwości ich pokonania przez ryby. Uwzględnia się również zachowanie 
potencjalnych tarlisk w zlewni, a w odniesieniu do węgorza – dostępność żerowisk 
i dane o prowadzonych zarybieniach powyżej stanowiska. Dane wprowadza się dla 
typów abiotycznych nr 0-21 i 22 (Dz.U. z 2011, nr 258, poz. 549), dla których stosuje 
się wskaźnik pomocniczy D, natomiast dla pozostałych typów, w których ryby dwuśro-
dowiskowe odgrywają mniejszą rolę ekologiczną, należy wybrać pole „Brak danych”.

Szczegółowy opis procedury zbioru materiałów oraz wzory protokołów, zasa-
dy wypełniania plików wsadowych i działania aplikacji obliczeniowej wskaźnika 
EFI+IBI_PL znajdują się w Przewodniku metodycznym do monitoringu ichtiofauny 
w rzekach pod redakcją P. Prusa, W. Wiśniewolskiego i M. Adamczyka z 2016 roku, 
wydanego nakładem Biblioteki Monitoringu Środowiska, dostępnego także pod 
adresem internetowym: http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monito-
ring_wod/GIOS_Przewodnik_metodyczny_rzeki.pdf.

Wskaźnik EFI+PL
Metoda EFI+ jest wskaźnikiem multimetrycznym odnoszącym wyniki jednokrot-

nego połowu do warunków referencyjnych, uzyskanych dla określonego typu wód 
płynących przez zastosowanie modelu probabilistycznego. Model określa oczekiwane 
wartości metryk dla stanu referencyjnego i następnie na podstawie różnicy z rze-
czywistymi wartościami metryk obliczonymi w oparciu na wynikach połowu nadaje 
odpowiednią wartość wskaźnika EFI+PL w przedziale 0-1. 

Metryki wskaźnika EFI+PL odzwierciedlają skład funkcjonalnych grup gatunków 
(gildii), uwzględniających ekologiczne i biologiczne cechy zespołów ryb oraz ich wraż-
liwość na zaburzenia antropogeniczne. Wskaźnik składa się z dwóch zestawów par 
metryk charakterystycznych dla rzek z dominacją ryb łososiowatych (Salmonid) oraz 
z dominacją ryb karpiowatych (Cyprinid). Kategoria rzeki jest ustalana automatycznie 
na podstawie kombinacji parametrów abiotycznych stanowiska oraz udziału grupy 
gatunków charakterystycznych dla rzek typu Salmonid (łosoś atlantycki, troć wędrow-
na, troć jeziorowa, pstrąg potokowy, lipień, strzebla potokowa, piekielnica, minóg 
strumieniowy, minóg ukraiński, głowacz białopłetwy i pręgopłetwy oraz sieja, a także 
głowacica i pstrąg źródlany). W przypadkach wątpliwych, kiedy warunki abiotyczne 
silnie odbiegają od typowych dla rzek z dominacją ryb łososiowatych, konieczna jest 
weryfikacja klasyfikacji rzeki wykonanej przez wskaźnik EFI+PL. W tym celu aplikacja 
obliczeniowa ma wbudowany moduł, który zmienia klasyfikację z Salmonid na Cy-
prinid, jeśli spadek rzeki jest mniejszy od 2,0‰ i występuje drobnoziarnisty substrat, 
a udział wymienionych gatunków charakterystycznych nie przekracza 50%.
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danego gatunku, z dokładnością do 1 g. Po zakończeniu analiz ryby są niezwłocznie 
uwalniane do rzeki w miejscu złowienia, za wyjątkiem gatunków obcych, mogących 
zagrażać gatunkom rodzimym (rozporządzenie Ministra Środowiska, Dz.U. z 2011, 
nr 210, poz. 1260). Ryby należące do gatunków wymienionych we wskazanym roz-
porządzeniu należy w sposób humanitarny unicestwić.

Na stanowisku należy zebrać również dodatkowe dane charakteryzujące rzekę 
oraz jej otoczenie. W tym celu konieczne jest wyposażenie, takie jak: urządzenie GPS, 
dalmierz lub taśma miernicza, łata do pomiaru głębokości wody oraz aparat fotogra-
ficzny dla dokumentacji stanowiska. Niezbędne do wykonania oceny wskaźnikiem 
EFI+IBI_PL dane zebrane w terenie obejmują: lokalizację geograficzną stanowiska, 
wysokość nad poziomem morza (opcjonalnie do odczytania z map), datę połowu, 
średnią szerokość i głębokość koryta, strukturę dna (naturalnie dominujący substrat), 
strefę połowu oraz jej długość i szerokość (dla obliczenia powierzchni odłowionej), 
sposób łowienia (brodzenie, łódź, mieszany). Konieczne jest również ustalenie typu 
geomorfologicznego (krętości, obecności koryt warkoczowych) rzeki oraz istnienia 
dawnej doliny zalewowej, co dla mniejszych rzek należy wykonać w terenie, zaś dla 
dużych – na podstawie analizy map. Dodatkowo wskazane jest wykonanie pomiarów: 
temperatury, natlenienia, przewodności właściwej i prędkości wody, a także okre-
ślenie charakteru bliskiego otoczenia rzeki, strefy przejściowej, stopnia urozmaice-
nia struktury dna, obecności drzew i krzewów ocieniających koryto oraz umocnień 
brzegów. Należy również określić typ i moc agregatu oraz parametry prądu. Dane 
o odłowionych rybach oraz charakterystyce stanowiska połowowego gromadzone 
są w standardowym protokole badań terenowych. 

Dalszy etap stanowią prace kameralne, polegające na uzupełnieniu danych admi-
nistracyjnych, geograficznych i środowiskowych, niezbędnych do obliczenia wskaźni-
ków i uzupełnienia bazy danych. Należą do nich m.in.: kod i nazwa stanowiska, nazwa 
rzeki, recypienta i dorzecza, kod JCWP oraz jej typ abiotyczny, geologiczny i kategoria, 
województwo, ekoregion, odległość stanowiska od źródeł, wielkość dorzecza, śred-
ni spadek dla segmentu rzeki obejmującego stanowisko, źródło zasilania w wodę, 
obecność jezior powyżej stanowiska, średnia temperatura powietrza w rejonie ba-
dań (roczna oraz dla stycznia i lipca), a także dane zespołu połowowego lub osoby 
nim kierującej. Dane te wprowadza się do odpowiedniego protokołu. Zgromadzone 
w protokołach badań terenowych i prac kameralnych dane są następnie wprowa-
dzane do pliku wsadowego, w formacie MS Excel, który służy do obliczenia wartości 
wskaźnika przez aplikację programu EFI+IBI_PL. 

Dalszym etapem jest wypełnienie dodatkowego arkusza wsadowego (również 
w formacie .xls), zawierającego podstawowe dane stanowiska oraz informacje o hi-
storycznym i aktualnym występowaniu ryb dwuśrodowiskowych. Są one gromadzo-
ne na podstawie dostępnej literatury, a także informacji od użytkowników wód lub 
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EFI+PL nie znajduje zastosowania. Dla typów nr 21 i 25 wyróżniono dodatkowo pod-
typy: 21a (wielka rzeka nizinna z dnem piaszczystym) i 21b (z dnem żwirowym) oraz 
25a – rzeka śródjeziorna bez ryb łososiowatych i 25b z rybami łososiowatymi). Za-
równo w wersji oryginalnej IBI (Karr, 1981; Karr i in., 1986), jak i w modyfikacji dla 
Polski (IBI_PL) wskaźnik składa się z dwunastu metryk, które zgrupowane są w trzech 
kategoriach obejmujących:
• skład i proporcje gatunkowe w zespole ryb (6 metryk),
• proporcje grup troficznych (3 metryki),
• obfitość i zdrowotność zespołu oraz występowanie obcych gatunków ryb (3 metryki).

Ponieważ struktura zespołów ryb jest specyficzna w różnych typach i podtypach 
abiotycznych rzek, sporządzono dla każdego z nich odrębne matryce metryk IBI, 
uwzględniające specyfikę zespołów ryb (Prus i in., 2016). Z tego względu wyznaczo-
no ogółem zbiór dwudziestu dwóch metryk. Program przyporządkowuje te metryki 
do sporządzonych odrębnych matryc IBI, biorąc pod uwagę typy i podtypy rzek, tak 
aby zachować dla każdej matrycy zestaw dwunastu metryk. Każda z metryk posiada 
punktację jakości według następujących kryteriów:
• 5 pkt. oznacza cechy o wysokiej jakości, zbliżonej do spodziewanych wartości 

w rzece nieprzekształconej;
• 3 pkt. oznaczają cechy o pośredniej jakości, umiarkowanie odbiegającej od ich 

spodziewanych wartości;
• 1 pkt. oznacza cechy o niskiej jakości, znacznie odbiegającej od ich spodziewa-

nych wartości.

Wartości i granice metryk zawartych w pierwszej kategorii wyznaczone są na 
podstawie danych archiwalnych (wielkie rzeki nizinne typ 21a i 21b), zaś dla typów 
nr 23, 24, 25a i 25b użyto funkcji zależności między bogactwem wyrażonym liczbą 
charakterystycznych dla danego typu abiotycznego gatunków ryb a logarytmem po-
wierzchni dorzecza tych rzek. Dla wyznaczenia tych funkcji zależności zostały wcze-
śniej wykreślone linie maksymalnego bogactwa gatunkowego (Karr, 1981; Karr i in., 
1986). Przebiegające bezpośrednio wzdłuż nich dane (punkty) liczby gatunków, skore-
lowane z wielkością powierzchni dorzecza, tworzą trójkąt prostokątny. Na podstawie 
wyznaczonych funkcji określane jest modelowe (referencyjne) bogactwo gatunkowe 
wyrażone liczbą gatunków ryb, odpowiednio dla danego typu rzeki i jej wielkości oraz 
powierzchni dorzecza. Funkcje te są zatem górnymi granicami zakresów klas jakości 
IBI, określonych punktacją: 5 pkt., 3 pkt., 1 pkt. W odniesieniu do tych funkcji prowa-
dzona jest klasyfikacja danych empirycznych z badanych stanowisk. Pozostałe metryki 
w omawianej kategorii to zakresy klas procentowego udziału: gatunków litofilnych, 
gatunków litofilnych z wykluczeniem łososiowatych, gatunków wskaźnikowych dla 
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Dla rzek z dominacją ryb łososiowatych (Salmonid) wykorzystywane są metryki: 
Ni.O2.Intol i Ni.Hab.Intol.150. Pierwsza z nich odnosi się do zagęszczeń (liczba osob-
ników na 100 m2 powierzchni odłowionej) gatunków wrażliwych na niedobory tlenu. 
Są to zatem gatunki reofilne i stenotermiczne. W metryce tej uwzględnia się 20 ro-
dzimych dla Polski gatunków ryb, charakterystycznych dla rzek z dominacją ryb łoso-
siowatych (tabela 1). Druga metryka wykorzystuje zagęszczenia ryb nietolerujących 
degradacji siedlisk, czyli takich, które wykazują wyraźne preferencje dla konkretnych 
typów siedliska. Ubytek siedlisk skutkuje ograniczeniem liczebności tych gatunków. 
Omawiana metryka odnosi się jedynie do zagęszczeń osobników w klasie długości 
całkowitej do 150 mm, zatem łączy ona cechy metryki ilościowej z charakterystyką 
struktury wielkościowej i pośrednio – wiekowej zespołów ryb (szczególnie młodocia-
nych stadiów ryb łososiowatych). W jej skład wchodzi 25 rodzimych gatunków ryb, 
typowych dla rzek z dominacją ryb łososiowatych (tabela 1).

W rzekach z dominacją ryb karpiowatych (Cyprinid) stosowane są metryki Ric.
RH.Par oraz Ni.LITHO. Pierwsza z nich dotyczy bogactwa gatunkowego ryb wymaga-
jących do rozrodu warunków nurtowych – składających ikrę w miejscach o wyraźnym 
przepływie wody. Należy zaznaczyć, że metryka Ric.RH.Par ma charakter jakościowy, 
ponieważ odnosi się do liczby występujących gatunków, a nie ich liczebności. Gatunki tu 
zaliczane są wrażliwe m.in. na zmiany prędkości i termiki wody. Wskaźnik EFI+PL w me-
tryce tej uwzględnia 31 rodzimych gatunków ryb o takich preferencjach tarłowych 
(tabela 1). Z kolei metryka Ni.LITHO odnosi się do zagęszczenia gatunków litofilnych – 
składających ikrę na twardym substracie (Balon, 1975). Gatunki wchodzące w skład tej 
metryki wykazują szczególną wrażliwość na zmiany substratu dennego, w tym zamula-
nie, zwłaszcza w rzekach o dnie kamienistym lub żwirowym. Program EFI+PL w metryce 
tej uwzględnia 31 rodzimych gatunków ryb (tabela 1).

Wskaźnik EFI+PL stosuje się do rzek typu abiotycznego 0-20 oraz 22 (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1187). Granice klas dla wskaźnika EFI+PL zostały przyjęte zgodnie z oryginalną 
metodą EFI+ i nie były modyfikowane (EFI+ Manual, 2009; Prus i in., 2016). Stosuje się 
odrębne przedziały granic klas dla rzek z dominacją ryb łososiowatych (Salmonid) oraz 
karpiowatych (Cyprinid), z dodatkowym podziałem na rzeki łowione metodą brodzenia 
lub mieszaną oraz odławiane z łodzi. Dla wszystkich stanowisk ocenianych metodą EFI+ 
uwzględnia się wskaźnik diadromiczny D (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187).

Wskaźnik IBI_PL
Wskaźnik Integralności Biotycznej (IBI) jest wielometrycznym indeksem, który 

bazuje na strukturze ekologicznej zespołów ryb. Wskaźnik IBI_PL funkcjonuje jako 
moduł programu EFI+IBI_PL obliczającego na podstawie ichtiofauny stan i potencjał 
ekologiczny dla rzek w typach abiotycznych (nr 21, 23, 24 i 25), dla których metoda 
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EFI+PL nie znajduje zastosowania. Dla typów nr 21 i 25 wyróżniono dodatkowo pod-
typy: 21a (wielka rzeka nizinna z dnem piaszczystym) i 21b (z dnem żwirowym) oraz 
25a – rzeka śródjeziorna bez ryb łososiowatych i 25b z rybami łososiowatymi). Za-
równo w wersji oryginalnej IBI (Karr, 1981; Karr i in., 1986), jak i w modyfikacji dla 
Polski (IBI_PL) wskaźnik składa się z dwunastu metryk, które zgrupowane są w trzech 
kategoriach obejmujących:
• skład i proporcje gatunkowe w zespole ryb (6 metryk),
• proporcje grup troficznych (3 metryki),
• obfitość i zdrowotność zespołu oraz występowanie obcych gatunków ryb (3 metryki).

Ponieważ struktura zespołów ryb jest specyficzna w różnych typach i podtypach 
abiotycznych rzek, sporządzono dla każdego z nich odrębne matryce metryk IBI, 
uwzględniające specyfikę zespołów ryb (Prus i in., 2016). Z tego względu wyznaczo-
no ogółem zbiór dwudziestu dwóch metryk. Program przyporządkowuje te metryki 
do sporządzonych odrębnych matryc IBI, biorąc pod uwagę typy i podtypy rzek, tak 
aby zachować dla każdej matrycy zestaw dwunastu metryk. Każda z metryk posiada 
punktację jakości według następujących kryteriów:
• 5 pkt. oznacza cechy o wysokiej jakości, zbliżonej do spodziewanych wartości 

w rzece nieprzekształconej;
• 3 pkt. oznaczają cechy o pośredniej jakości, umiarkowanie odbiegającej od ich 

spodziewanych wartości;
• 1 pkt. oznacza cechy o niskiej jakości, znacznie odbiegającej od ich spodziewa-

nych wartości.

Wartości i granice metryk zawartych w pierwszej kategorii wyznaczone są na 
podstawie danych archiwalnych (wielkie rzeki nizinne typ 21a i 21b), zaś dla typów 
nr 23, 24, 25a i 25b użyto funkcji zależności między bogactwem wyrażonym liczbą 
charakterystycznych dla danego typu abiotycznego gatunków ryb a logarytmem po-
wierzchni dorzecza tych rzek. Dla wyznaczenia tych funkcji zależności zostały wcze-
śniej wykreślone linie maksymalnego bogactwa gatunkowego (Karr, 1981; Karr i in., 
1986). Przebiegające bezpośrednio wzdłuż nich dane (punkty) liczby gatunków, skore-
lowane z wielkością powierzchni dorzecza, tworzą trójkąt prostokątny. Na podstawie 
wyznaczonych funkcji określane jest modelowe (referencyjne) bogactwo gatunkowe 
wyrażone liczbą gatunków ryb, odpowiednio dla danego typu rzeki i jej wielkości oraz 
powierzchni dorzecza. Funkcje te są zatem górnymi granicami zakresów klas jakości 
IBI, określonych punktacją: 5 pkt., 3 pkt., 1 pkt. W odniesieniu do tych funkcji prowa-
dzona jest klasyfikacja danych empirycznych z badanych stanowisk. Pozostałe metryki 
w omawianej kategorii to zakresy klas procentowego udziału: gatunków litofilnych, 
gatunków litofilnych z wykluczeniem łososiowatych, gatunków wskaźnikowych dla 
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Dla rzek z dominacją ryb łososiowatych (Salmonid) wykorzystywane są metryki: 
Ni.O2.Intol i Ni.Hab.Intol.150. Pierwsza z nich odnosi się do zagęszczeń (liczba osob-
ników na 100 m2 powierzchni odłowionej) gatunków wrażliwych na niedobory tlenu. 
Są to zatem gatunki reofilne i stenotermiczne. W metryce tej uwzględnia się 20 ro-
dzimych dla Polski gatunków ryb, charakterystycznych dla rzek z dominacją ryb łoso-
siowatych (tabela 1). Druga metryka wykorzystuje zagęszczenia ryb nietolerujących 
degradacji siedlisk, czyli takich, które wykazują wyraźne preferencje dla konkretnych 
typów siedliska. Ubytek siedlisk skutkuje ograniczeniem liczebności tych gatunków. 
Omawiana metryka odnosi się jedynie do zagęszczeń osobników w klasie długości 
całkowitej do 150 mm, zatem łączy ona cechy metryki ilościowej z charakterystyką 
struktury wielkościowej i pośrednio – wiekowej zespołów ryb (szczególnie młodocia-
nych stadiów ryb łososiowatych). W jej skład wchodzi 25 rodzimych gatunków ryb, 
typowych dla rzek z dominacją ryb łososiowatych (tabela 1).

W rzekach z dominacją ryb karpiowatych (Cyprinid) stosowane są metryki Ric.
RH.Par oraz Ni.LITHO. Pierwsza z nich dotyczy bogactwa gatunkowego ryb wymaga-
jących do rozrodu warunków nurtowych – składających ikrę w miejscach o wyraźnym 
przepływie wody. Należy zaznaczyć, że metryka Ric.RH.Par ma charakter jakościowy, 
ponieważ odnosi się do liczby występujących gatunków, a nie ich liczebności. Gatunki tu 
zaliczane są wrażliwe m.in. na zmiany prędkości i termiki wody. Wskaźnik EFI+PL w me-
tryce tej uwzględnia 31 rodzimych gatunków ryb o takich preferencjach tarłowych 
(tabela 1). Z kolei metryka Ni.LITHO odnosi się do zagęszczenia gatunków litofilnych – 
składających ikrę na twardym substracie (Balon, 1975). Gatunki wchodzące w skład tej 
metryki wykazują szczególną wrażliwość na zmiany substratu dennego, w tym zamula-
nie, zwłaszcza w rzekach o dnie kamienistym lub żwirowym. Program EFI+PL w metryce 
tej uwzględnia 31 rodzimych gatunków ryb (tabela 1).

Wskaźnik EFI+PL stosuje się do rzek typu abiotycznego 0-20 oraz 22 (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1187). Granice klas dla wskaźnika EFI+PL zostały przyjęte zgodnie z oryginalną 
metodą EFI+ i nie były modyfikowane (EFI+ Manual, 2009; Prus i in., 2016). Stosuje się 
odrębne przedziały granic klas dla rzek z dominacją ryb łososiowatych (Salmonid) oraz 
karpiowatych (Cyprinid), z dodatkowym podziałem na rzeki łowione metodą brodzenia 
lub mieszaną oraz odławiane z łodzi. Dla wszystkich stanowisk ocenianych metodą EFI+ 
uwzględnia się wskaźnik diadromiczny D (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187).

Wskaźnik IBI_PL
Wskaźnik Integralności Biotycznej (IBI) jest wielometrycznym indeksem, który 

bazuje na strukturze ekologicznej zespołów ryb. Wskaźnik IBI_PL funkcjonuje jako 
moduł programu EFI+IBI_PL obliczającego na podstawie ichtiofauny stan i potencjał 
ekologiczny dla rzek w typach abiotycznych (nr 21, 23, 24 i 25), dla których metoda 
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użytkowników wód itp., a także wyniki odłowów monitoringowych. W przypadku 
ryb anadromicznych (np. łosoś, troć wędrowna, certa) przyjmuje się, że gatunek jest 
aktualnie obecny, jeśli są dane o jego występowaniu lub stanowisko leży w jego histo-
rycznym zasięgu oraz zachowane są tarliska powyżej i drożność dla migracji na szlaku 
od morza. Oznacza to, że same zarybienia danej rzeki tymi gatunkami nie skutkują 
uznaniem ich za obecne, jeśli nie ma możliwości naturalnej reprodukcji. Natomiast 
w przypadku węgorza, będącego gatunkiem katadromicznym, udokumentowane za-
rybienia powyżej stanowiska (np. w jeziorach lub zbiornikach zaporowych) uznaje się 
za wystarczające dla stwierdzenia aktualnej obecności, o ile zachowana jest drożność 
trasy spływu osobników dorosłych na tarło do morza. 

Dla zastosowania wskaźnika uzupełniającego D przyjęto jedną granicę klasy na 
poziomie 0,5. Podyktowane było to uwzględnieniem liczby piętrzeń istniejących na 
rzekach Polski (Wiśniewolski i Engel, 2006; Błachuta i in., 2010). Zastosowane kry-
terium zakłada, że obecność przynajmniej połowy gatunków notowanych historycz-
nie w badanej rzece pozwala na pozostawienie bez zmian oceny uzyskanej metodą 
EFI+PL lub IBI_PL. Natomiast jeżeli aktualnie obecna jest mniej niż połowa występu-
jących historycznie gatunków dwuśrodowiskowych, ocenę wskaźnika podstawowego 
obniża się o jedną klasę. W związku z tym przy braku więcej niż połowy gatunków 
diadromicznych notowanych historycznie nie jest możliwe osiągnięcie bardzo dobre-
go stanu (lub maksymalnego potencjału), a maksymalną oceną, jaką może uzyskać 
JCWP objęta monitoringiem, jest stan/potencjał dobry. W kolejnych cyklach oceny, 
w związku z przywróceniem ciągłości szlaku migracji gatunków dwuśrodowiskowych, 
możliwy jest wzrost wartości wskaźnika D ≥ 0,5, co skutkować będzie utrzymaniem 
oceny wskaźnika podstawowego EFI+PL lub IBI_PL.

Ograniczenia stosowalności metody EFI+IBI_PL
Ocena stanu lub potencjału ekologicznego na podstawie wskaźników ichtiolo-

gicznych nie jest możliwa dla stanowisk, na których nie odłowiono ryb. Brak ryb jest 
z reguły efektem silnych zaburzeń antropogenicznych i wskazuje na zły stan wód. Jed-
nak w związku z konstrukcją wskaźnika w sytuacji takiej nie ma możliwości jego ob-
liczenia. Jeszcze bardziej skrajną sytuacją, spotykaną w dotychczasowych badaniach 
monitoringowych, jest zupełny brak wody w korycie rzeki, lub jej minimalny poziom 
oraz brak przepływu. W takich warunkach wykonanie odłowu i zastosowanie wskaź-
nika jest również niemożliwe. W odniesieniu do stanowisk, na których stwierdzono 
występowanie tylko jednego gatunku, lub gdzie liczba złowionych ryb nie przekroczy-
ła trzydziestu osobników, ocena ichtiologiczna, zgodnie z wytycznymi metody EFI+, 
powinna być traktowana ostrożnie (EFI+ Manual, 2009). Obecnie w polskiej metodzie 
EFI+IBI_PL dla stanowisk z jednym gatunkiem lub niską liczbą ryb wartość i klasa 
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wielkich rzek, innych gatunków wskaźnikowych, udział szczupaka, udział płoci, udział 
gatunków eutrofizujących oraz gatunków z rodziny łososiowatych. Jedna z metryk 
zawiera też wbudowane równanie wskaźnika wyrównania gatunkowego Pielou, sta-
nowiącego iloraz wskaźnika różnorodności ogólnej Shannona-Wienera i logarytmu 
naturalnego z liczby gatunków w próbie. 

Druga kategoria zawiera metryki określające ekologiczne gildie ryb związane 
z ich preferencjami pokarmowymi i uwzględniające procentowy udział osobników 
należących do tych grup. W jej skład wchodzi zbiór sześciu metryk, dobieranych sto-
sownie do typów i podtypów rzek: procentowy udział ryb: drapieżnych, względnie 
drapieżnych, odżywiających się bezkręgowcami i minogów, względnie drapieżnych 
i odżywiających się bezkręgowcami, wszystkożernych oraz wszystkożernych z wyklu-
czeniem płoci (tabela 2).

W trzeciej kategorii wyróżniono trzy metryki dotyczące stanu zdrowotności, ogól-
nej liczebności zespołu ryb oraz udziału gatunków obcych, które stosowane są dla 
wszystkich typów i podtypów rzek. 

W aplikacji obliczeniowej wskaźnika moduł IBI_PL wykorzystuje macierz za-
wierającą wykaz gatunków ryb oraz zestaw metryk w poszczególnych typach rzek, 
a także wbudowane równania. W omawianej macierzy wiersze określają gatunki 
ryb (tabela 1), zaś kolumny – wybrane metryki dla typów i podtypów abiotycznych 
rzek (tabela 2). Przyjęto system 0-1 oznaczający, że każdemu gatunkowi przypisano 
przynależność do określonej grupy ekologicznej (1), lub brak takiej przynależno-
ści (0). Przynależność gatunków ryb do grup ekologicznych (gildii) przedstawiono 
w tabeli 1. Wbudowany w aplikacji obliczeniowej moduł IBI_PL dokonuje zauto-
matyzowanej kwalifikacji danych empirycznych z odłowów do klas jakości według 
punktacji IBI_PL (5-3-1). Punkty jakości są następnie sumowane dla kolejnych dwu-
nastu metryk w każdej matrycy, a łączna wartość punktacji IBI jest następnie stan-
daryzowana do przedziału 0-1 i stanowi wynik wskaźnika IBI_PL. Stosowane obec-
nie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187), 
granice klas metody IBI_PL zostały określone na podstawie danych literaturowych 
(Karr, 1981; Karr i in., 1986). 

Wskaźnik ryb dwuśrodowiskowych D
Wskaźnik D powstał na podstawie modułu Diadromous oryginalnej metody EFI+ 

(EFI+ Manual, 2009). Stanowi on komplementarny element ichtiologicznej oceny sta-
nu ekologicznego rzek, uwzględniający kryterium drożności ekologicznej systemów 
rzecznych. Wskaźnik D oblicza się jako stosunek liczby gatunków dwuśrodowisko-
wych aktualnie występujących w badanej rzece do ich liczby notowanej historycznie. 
Liczbę tych gatunków ustala się na podstawie danych literaturowch, informacji od 
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użytkowników wód itp., a także wyniki odłowów monitoringowych. W przypadku 
ryb anadromicznych (np. łosoś, troć wędrowna, certa) przyjmuje się, że gatunek jest 
aktualnie obecny, jeśli są dane o jego występowaniu lub stanowisko leży w jego histo-
rycznym zasięgu oraz zachowane są tarliska powyżej i drożność dla migracji na szlaku 
od morza. Oznacza to, że same zarybienia danej rzeki tymi gatunkami nie skutkują 
uznaniem ich za obecne, jeśli nie ma możliwości naturalnej reprodukcji. Natomiast 
w przypadku węgorza, będącego gatunkiem katadromicznym, udokumentowane za-
rybienia powyżej stanowiska (np. w jeziorach lub zbiornikach zaporowych) uznaje się 
za wystarczające dla stwierdzenia aktualnej obecności, o ile zachowana jest drożność 
trasy spływu osobników dorosłych na tarło do morza. 

Dla zastosowania wskaźnika uzupełniającego D przyjęto jedną granicę klasy na 
poziomie 0,5. Podyktowane było to uwzględnieniem liczby piętrzeń istniejących na 
rzekach Polski (Wiśniewolski i Engel, 2006; Błachuta i in., 2010). Zastosowane kry-
terium zakłada, że obecność przynajmniej połowy gatunków notowanych historycz-
nie w badanej rzece pozwala na pozostawienie bez zmian oceny uzyskanej metodą 
EFI+PL lub IBI_PL. Natomiast jeżeli aktualnie obecna jest mniej niż połowa występu-
jących historycznie gatunków dwuśrodowiskowych, ocenę wskaźnika podstawowego 
obniża się o jedną klasę. W związku z tym przy braku więcej niż połowy gatunków 
diadromicznych notowanych historycznie nie jest możliwe osiągnięcie bardzo dobre-
go stanu (lub maksymalnego potencjału), a maksymalną oceną, jaką może uzyskać 
JCWP objęta monitoringiem, jest stan/potencjał dobry. W kolejnych cyklach oceny, 
w związku z przywróceniem ciągłości szlaku migracji gatunków dwuśrodowiskowych, 
możliwy jest wzrost wartości wskaźnika D ≥ 0,5, co skutkować będzie utrzymaniem 
oceny wskaźnika podstawowego EFI+PL lub IBI_PL.

Ograniczenia stosowalności metody EFI+IBI_PL
Ocena stanu lub potencjału ekologicznego na podstawie wskaźników ichtiolo-

gicznych nie jest możliwa dla stanowisk, na których nie odłowiono ryb. Brak ryb jest 
z reguły efektem silnych zaburzeń antropogenicznych i wskazuje na zły stan wód. Jed-
nak w związku z konstrukcją wskaźnika w sytuacji takiej nie ma możliwości jego ob-
liczenia. Jeszcze bardziej skrajną sytuacją, spotykaną w dotychczasowych badaniach 
monitoringowych, jest zupełny brak wody w korycie rzeki, lub jej minimalny poziom 
oraz brak przepływu. W takich warunkach wykonanie odłowu i zastosowanie wskaź-
nika jest również niemożliwe. W odniesieniu do stanowisk, na których stwierdzono 
występowanie tylko jednego gatunku, lub gdzie liczba złowionych ryb nie przekroczy-
ła trzydziestu osobników, ocena ichtiologiczna, zgodnie z wytycznymi metody EFI+, 
powinna być traktowana ostrożnie (EFI+ Manual, 2009). Obecnie w polskiej metodzie 
EFI+IBI_PL dla stanowisk z jednym gatunkiem lub niską liczbą ryb wartość i klasa 
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wielkich rzek, innych gatunków wskaźnikowych, udział szczupaka, udział płoci, udział 
gatunków eutrofizujących oraz gatunków z rodziny łososiowatych. Jedna z metryk 
zawiera też wbudowane równanie wskaźnika wyrównania gatunkowego Pielou, sta-
nowiącego iloraz wskaźnika różnorodności ogólnej Shannona-Wienera i logarytmu 
naturalnego z liczby gatunków w próbie. 

Druga kategoria zawiera metryki określające ekologiczne gildie ryb związane 
z ich preferencjami pokarmowymi i uwzględniające procentowy udział osobników 
należących do tych grup. W jej skład wchodzi zbiór sześciu metryk, dobieranych sto-
sownie do typów i podtypów rzek: procentowy udział ryb: drapieżnych, względnie 
drapieżnych, odżywiających się bezkręgowcami i minogów, względnie drapieżnych 
i odżywiających się bezkręgowcami, wszystkożernych oraz wszystkożernych z wyklu-
czeniem płoci (tabela 2).

W trzeciej kategorii wyróżniono trzy metryki dotyczące stanu zdrowotności, ogól-
nej liczebności zespołu ryb oraz udziału gatunków obcych, które stosowane są dla 
wszystkich typów i podtypów rzek. 

W aplikacji obliczeniowej wskaźnika moduł IBI_PL wykorzystuje macierz za-
wierającą wykaz gatunków ryb oraz zestaw metryk w poszczególnych typach rzek, 
a także wbudowane równania. W omawianej macierzy wiersze określają gatunki 
ryb (tabela 1), zaś kolumny – wybrane metryki dla typów i podtypów abiotycznych 
rzek (tabela 2). Przyjęto system 0-1 oznaczający, że każdemu gatunkowi przypisano 
przynależność do określonej grupy ekologicznej (1), lub brak takiej przynależno-
ści (0). Przynależność gatunków ryb do grup ekologicznych (gildii) przedstawiono 
w tabeli 1. Wbudowany w aplikacji obliczeniowej moduł IBI_PL dokonuje zauto-
matyzowanej kwalifikacji danych empirycznych z odłowów do klas jakości według 
punktacji IBI_PL (5-3-1). Punkty jakości są następnie sumowane dla kolejnych dwu-
nastu metryk w każdej matrycy, a łączna wartość punktacji IBI jest następnie stan-
daryzowana do przedziału 0-1 i stanowi wynik wskaźnika IBI_PL. Stosowane obec-
nie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187), 
granice klas metody IBI_PL zostały określone na podstawie danych literaturowych 
(Karr, 1981; Karr i in., 1986). 

Wskaźnik ryb dwuśrodowiskowych D
Wskaźnik D powstał na podstawie modułu Diadromous oryginalnej metody EFI+ 

(EFI+ Manual, 2009). Stanowi on komplementarny element ichtiologicznej oceny sta-
nu ekologicznego rzek, uwzględniający kryterium drożności ekologicznej systemów 
rzecznych. Wskaźnik D oblicza się jako stosunek liczby gatunków dwuśrodowisko-
wych aktualnie występujących w badanej rzece do ich liczby notowanej historycznie. 
Liczbę tych gatunków ustala się na podstawie danych literaturowch, informacji od 
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2009). Obecnie w polskiej metodzie EFI+IBI_PL dla stanowisk z jednym gatunkiem lub 
niską liczbą ryb wartość i klasa odpowiedniego wskaźnika jest obliczana, jednak nie 
rekomenduje się uwzględniania oceny w zbiorczej klasyfikacji stanu lub potencjału 
ekologicznego JCWP.  

Wskaźnik D nie może być z kolei stosowany w przypadku gdy brak jest informacji na 
temat historycznego występowania jakichkolwiek gatunków diadromicznych, lub gdy 
istniejące dane wskazują, że żaden z nich nie występował w danej rzece. Co do zasady 
wskaźnik D nie jest stosowany dla rzek międzyjeziornych (typ 25) i organicznych (typ 23, 
24), w których gatunki dwuśrodowiskowe odgrywały z reguły mniej istotną rolę ekologiczną 
niż w innych typach rzek. 
 
Wyniki monitoringu ichtiofauny rzek w latach 2017-2018 

Rozmieszczenie 702 stanowisk objętych monitoringiem w latach 2017-2018 
przedstawiono na rys. 1, natomiast wyniki oceny stanu lub potencjału ekologicznego zostały 
zestawione w tabeli 3. Stan ekologiczny oceniono dla 295 JCWP metodą EFI+PL, zaś dla 63 
JCWP – metodą IBI_PL. Natomiast ocenę potencjału ekologicznego wykonano metodą 
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EFI+PL, oceniono 469 JCWP (67% badanych JCWP), a wskaźnik IBI_PL – dla 108 (15%). 
Dziewiętnastu stanowisk (2,5%) nie poddano ocenie ze względu na brak ryb w 
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stanowiskach (10%) złowiono mniej niż 30 ryb, a na 25 (3,5%) odnotowano występowanie 
tylko jednego gatunku. Ocen dla tych stanowisk nie uwzględniono w dalszych analizach, 
ponieważ w przypadku mniejszej niż 30 osobników liczebności próby ryb oraz kiedy 
występuje tylko jeden gatunek na stanowisku, wynik wskaźnika EFI+Pl lub IBI_PL jest 
obarczony znaczną niepewnością (tabela 3).  
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Bardzo dobry stan ekologiczny stwierdzono jedynie dla pięciu JCWP, zaś maksy-
malny potencjał ekologiczny odnotowano dla trzech stanowisk ocenianych metodą 
EFI+PL. Dla stanowisk ocenianych wskaźnikiem IBI_PL nie odnotowano wyników 
w klasie 1. W grupie stanowisk ocenionych metodą EFI+PL dobry stan ekologicz-
ny wykazano dla 78 JCWP, natomiast dobry potencjał ekologiczny – dla 35. Wśród 
stanowisk ocenianych wskaźnikiem IBI_PL odnotowano odpowiednio osiem i dwa 
stanowiska w dobrym stanie i dobrym potencjale ekologicznym. Zły stan ekologicz-
ny stwierdzono dla 49 stanowisk ocenianych wskaźnikiem EFI+PL, oraz jedynie dla 
jednego stanowiska ocenianego metodą IBI_PL. Zły potencjał ekologiczny odnoto-
wano dla 38 stanowisk ocenianych wskaźnikiem EFI+PL, oraz dla sześciu – w ocenie 
metodą IBI_PL (tabela 3). Ogólnie dla 25,4% JCWP naturalnych stwierdzono w 2017 
i 2018 roku stan ekologiczny dobry i powyżej dobrego, natomiast dobry i bardzo 
dobry potencjał ekologiczny otrzymało 18,3% JCWP silnie zmienionych i sztucznych. 
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na temat historycznego występowania jakichkolwiek gatunków diadromicznych, lub 
gdy istniejące dane wskazują, że żaden z nich nie występował w danej rzece. Co do 
zasady wskaźnik D nie jest stosowany dla rzek międzyjeziornych (typ 25) i organicz-
nych (typ 23, 24), w których gatunki dwuśrodowiskowe odgrywały z reguły mniej 
istotną rolę ekologiczną niż w innych typach rzek.

Wyniki monitoringu ichtiofauny rzek  
w latach 2017-2018
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108 (15%). Dziewiętnastu stanowisk (2,5%) nie poddano ocenie ze względu na brak ryb 
w elektropołowie, zaś 13 punktów monitoringowych (2%) położonych na rzekach typu 
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w dalszych analizach, ponieważ w przypadku mniejszej niż 30 osobników liczebności 
próby ryb oraz kiedy występuje tylko jeden gatunek na stanowisku, wynik wskaźnika 
EFI+Pl lub IBI_PL jest obarczony znaczną niepewnością (tabela 3). 
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jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187). Dotyczą one m.in. wprowa-
dzenia oceny typu abiotycznego nr 26, który obecnie nie jest uwzględniony w rozpo-
rządzeniu – sugerowana ocena metodą IBI_PL, której metryki dobrze odpowiadają 
charakterystycznym zespołom ryb tych środowisk. Wskazane jest również odstąpie-
nie od oceny ichtiologicznej typu nr 22 (rzeki przyujściowe), który obecnie ocenia-
ny jest metodą EFI+PL, nieodpowiadającą specyficznemu charakterowi ichtiofauny 
wód słonawych. Stworzenie dla tych rzek odrębnych matryc IBI_PL jest natomiast 
niemożliwe, ze względu na niewielką liczbę JCWP tego typu. Sugerowane jest także, 
jak wskazano wyżej, skalibrowanie granic klas IBI_PL na podstawie danych empirycz-
nych z dotychczas odłowionych stanowisk (zalecane jest przyjęcie bardziej liberalnych 
granic niż stosowane obecnie). Zagadnienia te były już sygnalizowane i omówione 
w Przewodniku metodycznym (Prus i in., 2016), a także w niniejszym opracowaniu, 
co przy najbliższej nowelizacji wymienionego rozporządzenia należy uwzględnić. 

Podziękowania
Praca została przygotowana w ramach tematu S-005 Instytutu Rybactwa Śródlą-

dowego, na podstawie danych zgromadzonych w ramach projektu: „Monitoring 
ichtiofauny rzecznej w latach 2017-2018 na potrzeby oceny stanu lub potencja-
łu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” w ramach umowy 
nr 22/2017/F między Skarbem Państwa – Głównym Inspektoratem Ochrony Środo-
wiska a Instytutem Rybactwa Śródlądowego oraz wcześniejszych projektów realizo-
wanych przez IRŚ na zlecenie GIOŚ. Autorzy dziękują Departamentowi Monitoringu, 
Ocen i Prognoz Stanu Środowiska GIOŚ za wyrażenie zgody na wykorzystanie danych. 
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Podsumowanie i wnioski
Metoda EFI+IBI_PL jest stosowana w PMŚ od 2013 roku, a odłowy monitoringowe 

na rzekach prowadzone są od 2011 roku. W tym czasie wykonano badania na 1639 sta-
nowiskach, położonych w 1197 JCWP. W latach 2014-2016 metoda była doskonalona 
w ramach kolejnej edycji badań monitoringowych oraz pomyślnie przeszła proces au-
tointerkalibracji w części dotyczącej wskaźnika EFI+PL. Zasób danych dla indeksu IBI_PL 
był wówczas niewystarczający do wykonania tego procesu, jednak obecnie zgromadzo-
no znacznie obszerniejszą bazę danych i należy ponowić próbę interkalibracji metody. 
Również wskaźnik IBI_PL dla wielkich rzek nizinnych nie został dotychczas zinterkalibro-
wany w ramach zakończonego w 2018 roku europejskiego ćwiczenia, ponieważ wraz 
z metodą austriacką wykazywał zbyt rygorystyczne granice klas. Wskazane jest zatem 
dalsze doskonalenie tej metody w oparciu na stale rosnącym zasobie danych z PMŚ.

Wyniki badań monitoringowych rzek z 2017 i 2018 roku wskazują na stosunko-
wo niewielki udział JCWP o co najmniej dobrym stanie lub potencjale ekologicznym 
(odpowiednio 25,4 i 18,3%). Dla wszystkich badanych stanowisk udział ocenionych 
w stanie lub potencjale dobrym i powyżej dobrego wyniósł 23%. Oznacza to, że 77% 
ocenionych części wód nie spełnia wymaganego przez RDW kryterium jakości. Mniej-
szy udział JCWP silnie zmienionych, zaliczonych do klasy co najmniej dobrej, może 
wynikać z zastosowania tych samych granic klas dla oceny stanu i potencjału eko-
logicznego, co skutkuje niższą oceną silnie zmienionych części wód niż JCWP natu-
ralnych. Aktualnie prowadzone są prace nad zróżnicowaniem przedziałów klas po-
tencjału ekologicznego, przez ich obniżenie w stosunku do klas stanu ekologicznego 
proporcjonalnie do stopnia nieodwracalnych przekształceń, określonego indywidu-
alnie dla każdej silnie zmienionej lub sztucznej części wód. Powinno to w przyszłości 
zwiększyć precyzję oceny elementów biologicznych, w tym ichtiofauny w tych prze-
kształconych środowiskach i wyeliminować ryzyko zaniżenia ocen. 

Zwraca uwagę bardziej rygorystyczna ocena wskaźnika IBI_PL – tylko 9% stano-
wisk ocenionych tą metodą uzyskało co najmniej dobry stan lub potencjał ekolo-
giczny, podczas gdy dla metody EFI+PL wartość ta sięgała 26%. Wynik ten potwier-
dza wcześniejsze wnioski o bardziej surowej ocenie uzyskiwanej metodą IBI_PL 
(Prus i in., 2016). Wobec powyższego wskazane jest wprowadzenie w nowelizacji 
stosownego rozporządzenia, zaproponowanych w Przewodniku metodycznym, 
bardziej liberalnych granic klas dla metody IBI_PL, opartych na zestawie stanowisk 
kalibracyjnych z poprzednich projektów.

Należy zaznaczyć, że wiele zaleceń wskazanych w Przewodniku metodycznym 
(Prus i in., 2016) nie zostało uwzględnionych w obowiązującym rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
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proporcjonalnie do stopnia nieodwracalnych przekształceń, określonego indywidu-
alnie dla każdej silnie zmienionej lub sztucznej części wód. Powinno to w przyszłości 
zwiększyć precyzję oceny elementów biologicznych, w tym ichtiofauny w tych prze-
kształconych środowiskach i wyeliminować ryzyko zaniżenia ocen. 

Zwraca uwagę bardziej rygorystyczna ocena wskaźnika IBI_PL – tylko 9% stano-
wisk ocenionych tą metodą uzyskało co najmniej dobry stan lub potencjał ekolo-
giczny, podczas gdy dla metody EFI+PL wartość ta sięgała 26%. Wynik ten potwier-
dza wcześniejsze wnioski o bardziej surowej ocenie uzyskiwanej metodą IBI_PL 
(Prus i in., 2016). Wobec powyższego wskazane jest wprowadzenie w nowelizacji 
stosownego rozporządzenia, zaproponowanych w Przewodniku metodycznym, 
bardziej liberalnych granic klas dla metody IBI_PL, opartych na zestawie stanowisk 
kalibracyjnych z poprzednich projektów.

Należy zaznaczyć, że wiele zaleceń wskazanych w Przewodniku metodycznym 
(Prus i in., 2016) nie zostało uwzględnionych w obowiązującym rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
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Gatunek

Metryki wskaźnika 
EFI+PL Gildie i cechy gatunku – 

wskaźnik IBI_PLSalmonid Cyprinid
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Coregonus lavaretus + + – + Ff PS Lm Wc N
Coregonus peled – – – – Ff PS Lm Wc AI

Cottus gobio + + + – I L R B N
Cottus poecilopus + + + – I L R B N

Ctenopharyngodon idella – – – – H Pe R/Lm Wc AI
Cyprinus carpio – – – – O Ph Lm B AI

Esox lucius – – – – P Ph Lm Wc N
Eudontomyzon mariae + + + + Ff L R B N
Eupallasella perenurus – – – – O Ph Lm B N
Gasterosteus aculeatus – – – – I Ph Lm Wc N

Gobio gobio – – + – I PS R B N
Gobio kesslerii + + + – I PS R B N

Gymnocephalus cernuus – – – – I Ph-l Lm Wc N
Hucho hucho + + + + P L R Wc AI*

Hypophthalmichthys 
molitrix

– – – – Ff Pe R/Lm Wc AI

Lampetra fluviatilis – + + + Ff L R B N
Lampetra planeri + + + + Ff L R B N
Lepomis gibbosus – – – – O PS Lm Wc AI

Leucaspius delineatus – – – – O Ph Lm Wc N
Leuciscus cephalus – – + + I/P L R Wc N

Leuciscus idus – – – – O Ph R/Lm Wc N
Leuciscus leuciscus – – + + I Ph-l R Wc N

Lota lota + – – + I/P Ps R/Lm Wc N
Misgurnus fossilis – – – – I Ph Lm B N

Neogobius fluviatilis – – – – I L Lm B A
Neogobius 

gymnotrachelus
– – – – I L Lm B A

Neogobius melanostomus – – – – I/P L Lm B A
Oncorhynchus mykiss – – – – I/P L R Wc AI
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Tabela 1. Przynależność gatunków ryb i minogów do metryk wskaźnika EFI+PL oraz 
do gildii uwzględnianych w metrykach wskaźnika IBI_PL 

Gatunek

Metryki wskaźnika 
EFI+PL Gildie i cechy gatunku – 

wskaźnik IBI_PLSalmonid Cyprinid
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Abramis ballerus – – – + Ff Ph Lm Wc N
Abramis bjoerkna – – – – I Ph-l Lm Wc N
Abramis brama – – – – O Ph Lm B N
Abramis sapa – – + + I Ph-l R B N

Acipenser oxyrinchus – + + + I L R B N
Acipenser sturio – + + + I L R B N

Alburnoides bipunctatus + + + + I L R Wc N
Alburnus alburnus – – – – I Ph-l R/Lm Wc N

Alosa alosa – – + – Ff Pe Lm/R Wc N
Alosa fallax – – + – Ff Pe Lm/R Wc N

Ameiurus melas – – – – I Ph Lm B A
Ameiurus nebulosus – – – – I Ph Lm B A

Anguilla anguilla – – – – P/I Spec Lm B N
Aspius aspius – – + + P L R Wc N

Barbatula barbatula – – – + I PS R B N
Barbus barbus – + + + I L R B N

Barbus cyclolepis + + + + I L R B N
Barbus meridionalis – + + + I L R B N

Barbus peloponnesius + + + + I L R B N
Barbus petenyi + + + + I L R B N

Carassius auratus – – – – O Ph Lm B A/AI
Carassius carassius – – – – O Ph Lm B N

Carassius gibelio – – – – O Ph Lm B A/AI
Chondrostoma nasus – + + + H L R B N

Clarias gariepinus – – – – O Ph Lm B AI
Cobitis taenia – – – – I Ph R B N

Coregonus albula + + – + Ff Ph-PS Lm Wc N
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Gobio kesslerii + + + – I PS R B N

Gymnocephalus cernuus – – – – I Ph-l Lm Wc N
Hucho hucho + + + + P L R Wc AI*

Hypophthalmichthys 
molitrix

– – – – Ff Pe R/Lm Wc AI

Lampetra fluviatilis – + + + Ff L R B N
Lampetra planeri + + + + Ff L R B N
Lepomis gibbosus – – – – O PS Lm Wc AI

Leucaspius delineatus – – – – O Ph Lm Wc N
Leuciscus cephalus – – + + I/P L R Wc N

Leuciscus idus – – – – O Ph R/Lm Wc N
Leuciscus leuciscus – – + + I Ph-l R Wc N

Lota lota + – – + I/P Ps R/Lm Wc N
Misgurnus fossilis – – – – I Ph Lm B N

Neogobius fluviatilis – – – – I L Lm B A
Neogobius 

gymnotrachelus
– – – – I L Lm B A

Neogobius melanostomus – – – – I/P L Lm B A
Oncorhynchus mykiss – – – – I/P L R Wc AI
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Tabela 1. Przynależność gatunków ryb i minogów do metryk wskaźnika EFI+PL oraz 
do gildii uwzględnianych w metrykach wskaźnika IBI_PL 
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Abramis ballerus – – – + Ff Ph Lm Wc N
Abramis bjoerkna – – – – I Ph-l Lm Wc N
Abramis brama – – – – O Ph Lm B N
Abramis sapa – – + + I Ph-l R B N

Acipenser oxyrinchus – + + + I L R B N
Acipenser sturio – + + + I L R B N

Alburnoides bipunctatus + + + + I L R Wc N
Alburnus alburnus – – – – I Ph-l R/Lm Wc N

Alosa alosa – – + – Ff Pe Lm/R Wc N
Alosa fallax – – + – Ff Pe Lm/R Wc N

Ameiurus melas – – – – I Ph Lm B A
Ameiurus nebulosus – – – – I Ph Lm B A

Anguilla anguilla – – – – P/I Spec Lm B N
Aspius aspius – – + + P L R Wc N

Barbatula barbatula – – – + I PS R B N
Barbus barbus – + + + I L R B N

Barbus cyclolepis + + + + I L R B N
Barbus meridionalis – + + + I L R B N

Barbus peloponnesius + + + + I L R B N
Barbus petenyi + + + + I L R B N

Carassius auratus – – – – O Ph Lm B A/AI
Carassius carassius – – – – O Ph Lm B N

Carassius gibelio – – – – O Ph Lm B A/AI
Chondrostoma nasus – + + + H L R B N

Clarias gariepinus – – – – O Ph Lm B AI
Cobitis taenia – – – – I Ph R B N

Coregonus albula + + – + Ff Ph-PS Lm Wc N
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Krajowa metoda oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu o zespoły ryb i jej zastosowanie w monitoringu...

Metryki wskaźnika EFI+PL: 
Ni.O2.Intol – zagęszczenie gatunków nietolerujących deficytów tlenu; 
Ni.Hab.Intol.150 – zagęszczenie osobników mniejszych niż 150 mm (l.t.) gatun-

ków nietolerujących degradacji siedlisk;
Ric.RH.Par – bogactwo (liczba gatunków) ryb wymagających do rozmnażania śro-

dowiska lotycznego (reoparycznych);
Ni.LITHO – zagęszczenie gatunków wymagających do składania ikry twardego 

substratu: żwiru, skał, głazów, otoczaków różnej frakcji (litofilnych);
+ gatunek uwzględniany w metryce;
– gatunek nie uwzględniany w metryce.

Gildie uwzględniane w metrykach wskaźnika IBI_PL:
Ff – filter feeders – odżywiające się przez filtrację;
P – piscivores – drapieżne;
I – invertivores – odżywiające się fauną bezkręgową;
O – omnivores – wszystkożerne;
H – herbivores – roślinożerne;
L – lithophilous – rozród na substracie żwirowym i kamiennym;
Ph – phytophilous – rozród na substracie roślinnym;
Ph-l – phyto-lithophilous – rozród na substracie roślinnym miękkim lub stałym;
PS – psammophilous – rozród na substracie piaszczystym;
OS – ostracophilous – rozwój ikry w jamie płaszczowej małży;
L-pe – litho-pelagophilous – rozród na kamieniach, ikra unoszona z prądem wody;
Pe – pelagophilous – ikra unoszona z prądem wody;
Spec – specific – tarło w morzu Sargassowym;
R – reolimnic – ryby preferujące szybki nurt wody;
Lm – limnophilic – ryby występujące w wolno płynących wodach;
Wc – water column – ryby toni wodnej (nektoniczne);
B – benthic – ryby przydenne;
N – native species – gatunki rodzime;
A – aliens – gatunki obce; AI – obce pochodzące z zarybień;

*gatunek rodzimy w zlewni Dunaju.
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Gatunek

Metryki wskaźnika 
EFI+PL Gildie i cechy gatunku – 

wskaźnik IBI_PLSalmonid Cyprinid

N
i.O

2.
In

to
l

Ni
.H

ab
.

In
to

l.1
50

Ri
c.

RH
.P

ar

N
i.L

IT
HO

tr
ofi

cz
na

ro
zr

od
cz

a

pr
ze

pł
yw

u

si
ed

lis
ko

w
a

po
ch

od
ze

ni
e 

ga
tu

nk
u

Oreochromis niloticus – – – – H PS Lm Wc AI
Osmerus eperlanus – – – + Ff L-pe Lm Wc N

Pelecus cultratus – – – – I/P Pe R Wc N
Perca fluviatilis – – – – I/P Ph-l Lm/R Wc N

Perccottus glenii – – – – I Ph Lm B A
Petromyzon marinus – – + + Ff L R B N
Phoxinus phoxinus + + – + O L R Wc N
Platichthys flesus – – – – I PS Lm B N

Proterorhinus semilunaris – – – – I L Lm B A
Pseudorasbora parva – – – – I Ph-l R B A
Pungitius pungitius – – – – I Ph Lm Wc N

Rhodeus amarus – – – – H OS Lm/R Wc N
Romanogobio vladykovi + – + – I PS R B N

Rutilus rutilus – – – – O Ph Lm Wc N
Sabanejewia aurata – – – – I Ph-l R B N

Salmo salar + + + + P/I L R Wc N
Salmo trutta fario + + + + I/P L R Wc N

Salmo trutta lacustris + + + + P/I L R Wc N
Salmo trutta trutta + + + + P/I L R Wc N
Salvelinus alpinus – – – – I/P L R Wc AI

Salvelinus fontinalis – – – – I/P L R Wc AI
Sander lucioperca – – – – P Ph Lm/R Wc N

Scardinius 
erythrophthalmus

– – – – H Ph Lm Wc N

Silurus glanis – – – – P Ph R B N
Thymallus thymallus + + + + I L R Wc N

Tinca tinca – – – – I Ph Lm B N
Umbra krameri – – – – O Ph Lm B AI

Umbra pygmaea – – – – O Ph Lm B AI
Vimba vimba – + + + I L R B N
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Scardinius 
erythrophthalmus

– – – – H Ph Lm Wc N

Silurus glanis – – – – P Ph R B N
Thymallus thymallus + + + + I L R Wc N

Tinca tinca – – – – I Ph Lm B N
Umbra krameri – – – – O Ph Lm B AI

Umbra pygmaea – – – – O Ph Lm B AI
Vimba vimba – + + + I L R B N
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Metryki
Efekt 

metryki

Typy abiotyczne rzek

wielkie 
rzeki 

typ 21a 
piaszczysty

wielkie 
rzeki 

typ 21b 
żwirowy

rzeki 
organiczne 

typ 23,  
24, 26

rzeki między- 
jeziorne typ 
25a (bez ryb 

łososiowatych)

rzeki między- 
jeziorne typ 

25b (z rybami 
łososiowatymi)

2. Proporcje grup troficznych (% osobników)

% udział drapieżnych > + + + +
% udział względnie 

drapieżnych
> +

% udział 
odżywiających się 
bezkręgowcami 

i minogów

> + +

% udział względnie 
drapieżnych 

i odżywiających się 
bezkręgowcami

> + + +

% udział 
wszystkożernych

< +

% udział 
wszystkożernych 

z wykluczeniem płoci 
(Rutilus rutilus)

< + + + +

3. Obfitość i zdrowotność zespołów ryb
% udział osobników 

z anomaliami 
i hybryd

< + + + + +

Obfitość ryb 
wyrażona połowem 

na jednostkę 
CPUE (liczebność 

na jednostkę 
powierzchni)

> + + + + +

% udział osobników 
obcych gatunków

< + + + + +

> wzrost wartości metryki odpowiada wzrostowi wartości wskaźnika; 
< wzrost wartości metryki odpowiada spadkowi wartości wskaźnika; 
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Tabela 2. Metryki stosowane do obliczania wskaźnika IBI_PL. Zaznaczono wpływ 
zmian wartości metryki na wartość wskaźnika. Przyporządkowanie gatunków ryb 

do gildii – tabela 1

Metryki
Efekt 

metryki

Typy abiotyczne rzek

wielkie 
rzeki 

typ 21a 
piaszczysty

wielkie 
rzeki 

typ 21b 
żwirowy

rzeki 
organiczne 

typ 23,  
24, 26

rzeki między- 
jeziorne typ 
25a (bez ryb 

łososiowatych)

rzeki między- 
jeziorne typ 

25b (z rybami 
łososiowatymi)

1. Bogactwo zespołu ryb i proporcje gatunkowe (liczba gatunków lub % udział osobników)
Całkowite bogactwo 

gatunków
> + + + + +

Bogactwo gatunków 
toni wody

> + + + + +

Bogactwo gatunków 
strefy przydennej

> + + + + +

Bogactwo gatunków 
typowych dla dużych 

rzek1)

> +

Wskaźnik 
wyrównania 

gatunkowego E
> +

% udział gatunków 
litofilnych

> +

% udział gatunków 
litofilnych bez ryb 

łososiowatych
> +

% udział gatunków 
wskaźnikowych dla 

wielkich rzek2)

> +

% udział gatunków 
wskaźnikowych3) > + +

% udział szczupaka 
(Esox lucius)

> + + +

% udział płoci (Rutilus 
rutilus)

< + + +

% udział gatunków 
eutrofizujących4) < +

% udział 
łososiowatych 
(Salmonidae)

> +
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Metryki
Efekt 

metryki

Typy abiotyczne rzek

wielkie 
rzeki 

typ 21a 
piaszczysty

wielkie 
rzeki 

typ 21b 
żwirowy

rzeki 
organiczne 

typ 23,  
24, 26

rzeki między- 
jeziorne typ 
25a (bez ryb 

łososiowatych)

rzeki między- 
jeziorne typ 

25b (z rybami 
łososiowatymi)

2. Proporcje grup troficznych (% osobników)

% udział drapieżnych > + + + +
% udział względnie 

drapieżnych
> +

% udział 
odżywiających się 
bezkręgowcami 

i minogów

> + +

% udział względnie 
drapieżnych 

i odżywiających się 
bezkręgowcami

> + + +

% udział 
wszystkożernych

< +

% udział 
wszystkożernych 

z wykluczeniem płoci 
(Rutilus rutilus)

< + + + +

3. Obfitość i zdrowotność zespołów ryb
% udział osobników 

z anomaliami 
i hybryd

< + + + + +

Obfitość ryb 
wyrażona połowem 

na jednostkę 
CPUE (liczebność 

na jednostkę 
powierzchni)

> + + + + +

% udział osobników 
obcych gatunków

< + + + + +

> wzrost wartości metryki odpowiada wzrostowi wartości wskaźnika; 
< wzrost wartości metryki odpowiada spadkowi wartości wskaźnika; 
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Tabela 2. Metryki stosowane do obliczania wskaźnika IBI_PL. Zaznaczono wpływ 
zmian wartości metryki na wartość wskaźnika. Przyporządkowanie gatunków ryb 

do gildii – tabela 1
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łososiowatymi)

1. Bogactwo zespołu ryb i proporcje gatunkowe (liczba gatunków lub % udział osobników)
Całkowite bogactwo 

gatunków
> + + + + +

Bogactwo gatunków 
toni wody

> + + + + +

Bogactwo gatunków 
strefy przydennej

> + + + + +

Bogactwo gatunków 
typowych dla dużych 

rzek1)

> +

Wskaźnik 
wyrównania 

gatunkowego E
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% udział gatunków 
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> +

% udział gatunków 
litofilnych bez ryb 

łososiowatych
> +

% udział gatunków 
wskaźnikowych dla 

wielkich rzek2)

> +

% udział gatunków 
wskaźnikowych3) > + +

% udział szczupaka 
(Esox lucius)

> + + +

% udział płoci (Rutilus 
rutilus)

< + + +

% udział gatunków 
eutrofizujących4) < +

% udział 
łososiowatych 
(Salmonidae)

> +
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1) Sander lucioperca, Aspius aspius, Barbus barbus, Abramis brama, Silurus glanis; 
2) Acipenser oxyrinchus, Acipenser sturio, Chondrostoma nasus, Esox Lucius, Eu-

dontomyzon mariae, Lampetra fluviatilis, Petromyzon marinus, Rhodeus amarus, 
Salmo salar, Salmo trutta trutta, Scardinius erythrophthalmus, Vimba vimba;

3) Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Scardinius erythrophthalmus, Tinca tinca;
4) Rutilus rutilus, Alburnus alburnus, Leuciscus idus;

CPUE – catch per unit effort – odłów na jednostkę nakładu połowowego.

Tabela 3. Wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego przeprowadzonego  
dla 702 stanowisk monitorowanych w 2017 i 2018 roku

Klasa1

Stan ekologiczny Potencjał ekologiczny Stan dobry/
poniżej 

dobrego [%]

Potencjał 
dobry/
poniżej 

dobrego 
[%]

EFI+PL [%] IBI_PL [%] EFI+PL [%] IBI_PL [%]

1 5 1,7 0 0 3 1,7 0 0
25,4 18,3

2 78 26,4 8 12,7 35 20,1 2 4,4
3 109 37,0 36 57,1 45 25,9 17 37,8

74,6 81,74 54 18,3 18 28,6 53 30,5 20 44,5
5 49 16,6 1 1,6 38 21,8 6 13,3

Razem 
ocenione

295 100 63 100 174 100 45 100 100 100

Ocena 
niepewna – 
niska liczba 

ryb

41 – 5 – 19 – 3 –

Ocena 
niepewna – 

jeden 
gatunek

12 – 4 – 9 – 0 –

Brak ryb 12 – 0 – 6 – 1 –
Brak oceny 

typ 26
0 – 13 – 0 – 0 –

Razem 360 – 85 – 208 – 49 –

Objaśnienia: 1 Klasa stanu/potencjału ekologicznego: 1 – bardzo dobry/maksymalny, 2 – dobry, 3 – 
umiarkowany, 4 – słaby, 5 – zły.
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4) Rutilus rutilus, Alburnus alburnus, Leuciscus idus;

CPUE – catch per unit effort – odłów na jednostkę nakładu połowowego.

Tabela 3. Wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego przeprowadzonego  
dla 702 stanowisk monitorowanych w 2017 i 2018 roku
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dobrego [%]

Potencjał 
dobry/
poniżej 

dobrego 
[%]

EFI+PL [%] IBI_PL [%] EFI+PL [%] IBI_PL [%]

1 5 1,7 0 0 3 1,7 0 0
25,4 18,3

2 78 26,4 8 12,7 35 20,1 2 4,4
3 109 37,0 36 57,1 45 25,9 17 37,8

74,6 81,74 54 18,3 18 28,6 53 30,5 20 44,5
5 49 16,6 1 1,6 38 21,8 6 13,3

Razem 
ocenione
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ryb

41 – 5 – 19 – 3 –

Ocena 
niepewna – 

jeden 
gatunek

12 – 4 – 9 – 0 –

Brak ryb 12 – 0 – 6 – 1 –
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0 – 13 – 0 – 0 –

Razem 360 – 85 – 208 – 49 –

Objaśnienia: 1 Klasa stanu/potencjału ekologicznego: 1 – bardzo dobry/maksymalny, 2 – dobry, 3 – 
umiarkowany, 4 – słaby, 5 – zły.
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ROLA PRAC UTRZYMANIOWYCH 
W PROCESIE RENATURYZACJI RZEK

Wstęp
Naturalna zmienność procesów hydrologicznych przyczynia się do ciągłej i dynamicz-

nej transformacji morfologicznej koryta rzecznego, w wyniku której nie tylko ulegają mody-
fikacji parametry przepływu wody i transportu rumowiska, ale także zmieniają się warunki 
funkcjonowania biocenoz rzecznych i dolinowych. Ze względów przyrodniczych zmienność 
ekosystemów rzecznych jest cechą pożądaną i jednocześnie wyróżniającą je spośród in-
nych ekosystemów, np. jeziornych lub lądowych, które charakteryzują się znacznie większą 
stabilnością warunków środowiskowych (Żelazo i Popek, 2014; Prus i in., 2017).

Jednakże naturalna zmienność rzek nie zawsze jest odpowiednia ze względu na 
potrzeby gospodarcze związane z wykorzystaniem rzeki i doliny. Zaspokojenie po-
trzeb gospodarczych wymaga uniezależnienia się od zmiennego reżimu hydrologicz-
nego i zapewnienia w miarę stabilnych warunków przepływu, a także ograniczenia 
ryzyka powodzi oraz skutków suszy. Nie da się tego w pełni uzyskać, tym niemniej taki 
jest cel podejmowanych działań inwestycyjnych w zakresie regulacji rzek, zabudowy 
hydrotechnicznej i przeciwpowodziowej, a także okresowo przeprowadzanych robót 
konserwacyjnych – tzw. prac utrzymaniowych. Występuje więc wyraźna sprzeczność 
między potrzebami przyrody i gospodarki, ponieważ to co jest podstawą cennych 
walorów przyrodniczych rzek i dolin, czyli naturalne zróżnicowanie morfologiczne, 
hydrauliczne i siedliskowe, może być jednocześnie przyczyną utrudnień w przepływie 
wód, powodować wzrost ryzyka powodzi i zagrożeń erozyjnych, co ogranicza gospo-
darcze wykorzystanie rzeki i doliny (Popek i Żelazo, 2016).

Roboty regulacyjne zawsze zmieniają stan środowiska przyrodniczego, przy czym od-
działywania negatywne są uzależnione od rodzaju i zakresu prac, stosowanej technologii 
i organizacji robót wykonawczych, a także od czasu jaki upłynął od ich realizacji (Hahoł 
i in.,2008; Jusik i Szoszkiewicz, 2009; Bondar-Nowakowska i Hochoł, 2011; Sawa i Popek, 
2011; Bondar-Nowakowska i in., 2013; Łopuszek, 2015; Szlauer-Łukaszewska, 2015). 
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Rola prac utrzymaniowych w procesie renaturyzacji rzek 

Renaturyzacja rzeki, przebiegająca w sposób samoistny, jest procesem długo-
trwałym i najczęściej nie zapewnia pełnego przywrócenia cech morfologicznych 
i biocenotycznych, charakterystycznych dla rzek naturalnych. Przyśpieszenie tego 
procesu oraz uzyskanie lepszych efektów można uzyskać przez odpowiednio zaplano-
wane i przeprowadzone działania inwestycyjne – techniczne i nietechniczne (Żelazo 
i Popek, 2014). Tak przeprowadzona renaturyzacja jest jednakże przedsięwzięciem 
na ogół kosztownym, napotykającym na szereg ograniczeń wynikających ze stanu za-
gospodarowania terenu, infrastruktury, własności gruntu itp. Dlatego warto w więk-
szym stopniu wykorzystać działalność samej rzeki w procesie jej renaturyzacji.

Jednym z podstawowych negatywnych efektów regulacji technicznej małych rzek 
jest odbiegający od naturalnego układ poziomy koryta (często z długimi odcinkami 
prostoliniowymi, połączonymi łukami kołowymi), ujednolicony profil podłużny oraz 
kształt przekroju poprzecznego – najczęściej trapezowy. Tak ukształtowane koryto 
ulega stopniowej transformacji – stosunkowo najszybciej zmienia się kształt i wymia-
ry przekroju poprzecznego. W warunkach naturalnych koryta, głównie rzek uformo-
wanych w gruntach aluwialnych, posiadają przekroje poprzeczne o nieregularnym 
kształcie, z wyraźnie wykształconą głębszą częścią przepływu wód średnich i niskich. 
Powierzchnia przekroju poprzecznego (na poziomie wody brzegowej) najczęściej za-
pewnia przepustowość wód wezbraniowych o prawdopodobieństwie 80-50%, tj. zda-
rzających się statystycznie co 1,25-2 lata. Nieodpowiedni kształt i wymiary przekroju 
poprzecznego koryta regulacyjnego podlegają więc zmianie w procesie samoistnej 
renaturyzacji w celu ich dostosowania do naturalnego reżimu hydrologicznego rzeki. 

Przykładem zmian przekroju poprzecznego rzeki mogą być wyniki pomiarów wy-
konanych na uregulowanym odcinku rzeki Mała, będącym prawostronnym dopływem 
rzeki Jeziorki. Pierwsza regulacja na analizowanym odcinku rzeki Mała została prze-
prowadzona w latach 1941-1943 (Oleszczuk i in., 2014; Urbański i in., 2018). Ponowną 
regulację wykonano w latach 1967-1971 w ramach realizacji obiektu melioracyjnego 
Krzaki Czaplinkowskie w gminie Góra Kalwaria, który w górnej części obejmuje obszar 
gruntów mineralnych, a w dolnej – organicznych. W 2017 roku na odcinku o długo-
ści 2,4 km wykonano pomiary niwelacyjne w dwudziestu przekrojach poprzecznych, 
zlokalizowanych w tych samych miejscach, gdzie były mierzone dla celów projekto-
wych w 1966 roku. Po czterdziestu sześciu latach od zakończenia robót projektowa-
ne przekroje poprzeczne uległy przekształceniu, osiągając kształt i wymiary zbliżone 
do określonych przed regulacją rzeki – ilustrują to przykładowe wykresy pokazane na 
rysunku 1. Warto zauważyć, że w przekrojach nr 1 i 3 – zlokalizowanych na gruntach 
organicznych – rzędne dna rzeki w 2017 roku były bardzo podobne do projektowanych. 
Natomiast w przekrojach nr 7 i 12 – położonych na gruntach mineralnych – rzędne dna 
były wyraźnie niższe od przyjętych w projekcie regulacji. 
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Znaczące ograniczenie negatywnych, środowiskowych skutków regulacji rzek jest 
możliwe jedynie przez zaniechanie lub ograniczenie zakresu robót, które stanowią 
największą ingerencję w naturalność rzeki. W tym kierunku idą rozwiązania tzw. regu-
lacji naturalnej (nazywanej także „bliską naturze” lub „przyjazną środowisku”), którą 
najkrócej można zdefiniować jako roboty regulacyjne, w wyniku których rzeka uregu-
lowana zachowuje cechy rzeki naturalnej – decydujące o bogactwie jej ekosystemu. 
Naturalna regulacja rzek jest więc przedsięwzięciem kompromisowym, polegającym 
na rezygnacji z pełnego spełnienia wymagań gospodarczych, ale jednocześnie speł-
niającym postulaty ochrony środowiska przyrodniczego (Popek i Żelazo, 2016). 

Jednakże w przeszłości, zwłaszcza w przypadku małych rzek w krajobrazie rol-
niczym, regulacja była prowadzona według zasad technicznych, w których aspekty 
środowiskowe albo nie były brane pod uwagę w dostatecznym stopniu, albo całkowi-
cie pomijane. To powodowało, że w celu spełnienia odpowiednich wymagań gospo-
darczych, układ poziomy rzeki, przekroje poprzeczne koryta oraz profil podłużnego 
dna ulegały znaczącym przekształceniom. W wyniku regulacji technicznej małe rzeki 
przekształcały się w nadmiernie ujednolicone i całkowicie sztuczne kanały i rowy 
melioracyjne, co powodowało utratę naturalnego charakteru rzeki i związane z tym 
drastyczne straty środowiskowe (Adynkiewicz-Piragas i Drabiński, 2001; Radulicz i in., 
2004; Bondar-Nowakowska i Hochoł, 2010; Wiśniewolski i Gierej, 2011). 

Proces samoistnej renaturyzacji rzeki
Podstawą regulacji technicznej było błędne założenie, że rzekę da się w zaplano-

wany sposób tak ukształtować, by uzyskane parametry trwale spełniły wymagania 
gospodarcze. Zmiany wprowadzone przez człowieka w dynamicznym środowisku 
rzeki zwykle nie mają trwałego charakteru, zwłaszcza w przypadku, gdy w wyniku 
regulacji technicznej stały się tworem całkowicie sztucznym. Rzeka tak uregulowana 
w wyniku naturalnych procesów fluwialnych będzie ulegała procesowi samoistnej 
renaturyzacji, kształtując przebieg nurtu, topografię dna i wymiary koryta tak, aby 
uzyskać stan równowagi dynamicznej między wielkością przepływu, dostawą, trans-
portem i akumulacją rumowiska. Próby przeciwdziałania tym zjawiskom wymagają 
ciągłego, uciążliwego i kosztownego powtarzania tzw. robót utrzymaniowych, które 
likwidują jedynie skutki a nie przyczyny zmian morfologicznych (Prus i in., 2017). 

Samoistna renaturyzacja rzeki przyczynia się do uzyskania większego zróżnicowa-
nia przestrzennego cech abiotycznych, takich jak: głębokość i prędkości wody, uziar-
nienie materiału korytowego, natlenienie i dostęp światła. Większe zróżnicowanie 
warunków siedliskowych stymuluje z kolei rozwój różnorodnych biocenoz i w kon-
sekwencji – zapewnia poprawę stanu ekologicznego rzeki (Żelazo i Popek, 2014). 
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Znaczące ograniczenie negatywnych, środowiskowych skutków regulacji rzek jest 
możliwe jedynie przez zaniechanie lub ograniczenie zakresu robót, które stanowią 
największą ingerencję w naturalność rzeki. W tym kierunku idą rozwiązania tzw. regu-
lacji naturalnej (nazywanej także „bliską naturze” lub „przyjazną środowisku”), którą 
najkrócej można zdefiniować jako roboty regulacyjne, w wyniku których rzeka uregu-
lowana zachowuje cechy rzeki naturalnej – decydujące o bogactwie jej ekosystemu. 
Naturalna regulacja rzek jest więc przedsięwzięciem kompromisowym, polegającym 
na rezygnacji z pełnego spełnienia wymagań gospodarczych, ale jednocześnie speł-
niającym postulaty ochrony środowiska przyrodniczego (Popek i Żelazo, 2016). 

Jednakże w przeszłości, zwłaszcza w przypadku małych rzek w krajobrazie rol-
niczym, regulacja była prowadzona według zasad technicznych, w których aspekty 
środowiskowe albo nie były brane pod uwagę w dostatecznym stopniu, albo całkowi-
cie pomijane. To powodowało, że w celu spełnienia odpowiednich wymagań gospo-
darczych, układ poziomy rzeki, przekroje poprzeczne koryta oraz profil podłużnego 
dna ulegały znaczącym przekształceniom. W wyniku regulacji technicznej małe rzeki 
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melioracyjne, co powodowało utratę naturalnego charakteru rzeki i związane z tym 
drastyczne straty środowiskowe (Adynkiewicz-Piragas i Drabiński, 2001; Radulicz i in., 
2004; Bondar-Nowakowska i Hochoł, 2010; Wiśniewolski i Gierej, 2011). 

Proces samoistnej renaturyzacji rzeki
Podstawą regulacji technicznej było błędne założenie, że rzekę da się w zaplano-

wany sposób tak ukształtować, by uzyskane parametry trwale spełniły wymagania 
gospodarcze. Zmiany wprowadzone przez człowieka w dynamicznym środowisku 
rzeki zwykle nie mają trwałego charakteru, zwłaszcza w przypadku, gdy w wyniku 
regulacji technicznej stały się tworem całkowicie sztucznym. Rzeka tak uregulowana 
w wyniku naturalnych procesów fluwialnych będzie ulegała procesowi samoistnej 
renaturyzacji, kształtując przebieg nurtu, topografię dna i wymiary koryta tak, aby 
uzyskać stan równowagi dynamicznej między wielkością przepływu, dostawą, trans-
portem i akumulacją rumowiska. Próby przeciwdziałania tym zjawiskom wymagają 
ciągłego, uciążliwego i kosztownego powtarzania tzw. robót utrzymaniowych, które 
likwidują jedynie skutki a nie przyczyny zmian morfologicznych (Prus i in., 2017). 

Samoistna renaturyzacja rzeki przyczynia się do uzyskania większego zróżnicowa-
nia przestrzennego cech abiotycznych, takich jak: głębokość i prędkości wody, uziar-
nienie materiału korytowego, natlenienie i dostęp światła. Większe zróżnicowanie 
warunków siedliskowych stymuluje z kolei rozwój różnorodnych biocenoz i w kon-
sekwencji – zapewnia poprawę stanu ekologicznego rzeki (Żelazo i Popek, 2014). 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) w art. 227, 
ust. 1 stwierdza, że utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych 
polega na zachowaniu stanu dna lub brzegów oraz na remoncie lub konserwacji ist-
niejących budowli regulacyjnych. Natomiast w ust. 2 wymienia cele prac utrzymanio-
wych, do których należy zapewnienie: 
– ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi;
– spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych;
– warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na pozio-

mie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, 
rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń;

– warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych; 
– działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicz-

nego i funkcjonalnego. 

Na końcu ust. 2 dodano zapis, że realizacja powyższych celów nie powinna (poza 
określoną dopuszczalnością odstępstw) uniemożliwiać osiągnięcia celów środowi-
skowych, określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych, tj. co najmniej 
dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód. Utrzymanie wód jest realizowane 
w ramach ośmiu kategorii prac wymienionych w ust. 3, obejmujących między inny-
mi wykaszanie i usuwanie roślinności wodnej i brzegowej, udrażnianie koryt przez 
usuwanie przeszkód, zatorów oraz namułów i rumoszu, a także zasypywanie wyrw 
w brzegach i ich zabudowę biologiczną. 

Prace utrzymaniowe wykonywane w sposób zapewniający brak negatywnych skut-
ków dla środowiska wodnego są w praktyce niemożliwe. Świadczą o tym liczne badania 
szczegółowe wybranych zbiorowisk rzecznych makrofitów, bezkręgowców i ryb (Hachoł 
i Bondar-Nowakowska, 2010; 2012, Bondar-Nowakowska i Hochoł, 2011; Maćkowiak 
i in., 2014; Grygoruk i in., 2015; Płaska i in., 2016; Zawal i in., 2016). Jako roboty powo-
dujące największe straty środowiskowe autorzy badań wymieniają najczęściej usuwa-
nie osadów i rumoszu z dna koryt (tzw. odmulanie) oraz usuwanie roślinności wodnej 
i brzegowej. Kompleksową analizę oddziaływania robót utrzymaniowych na środowisko 
rzeczne przeprowadzili Bączyk i in. (2018). Autorzy ci przeanalizowali 203 publikacje 
dotyczące wpływu prac utrzymaniowych wykonanych na rzekach nizinnych, zlokali-
zowanych na obszarach rolniczych w trzydziestu trzech krajach świata. Na tej podsta-
wie stwierdzili, że w 96% przypadków prace te miały negatywny wpływ na ekosyste-
my rzeczne. Z tego względu konieczne jest poszukiwanie rozwiązań ograniczających 
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Dane ze wszystkich dwudziestu przekrojów poprzecznych wykorzystano do ana-
lizy wartości parametrów charakteryzujących kształt przekroju poprzecznego:
– współczynnika kształtu przekroju, gdzie: hśr – średnia głębokość koryta na pozio-

me wody brzegowej, hmax – maksymalna głębokość koryta;
– miary kształtu przekroju, gdzie B – szerokość koryta.

Obliczone wartości analizowanych parametrów w przekrojach projektowanych 
oraz zmierzonych przed (w 1966 roku) i po regulacji (w 2017 roku) pokazano na 
rysunku 2. Średnia wartość współczynnika kształtu k = 0,644 dla przekrojów pro-
jektowanych jest wyraźnie większa od istniejących w 1966 roku – k = 0,564 oraz 
w 2017 – k = 0,517. Mniejsze wartości k oznaczają większe zróżnicowanie głęboko-
ści w poszczególnych przekrojach, co jest cechą pozytywną – świadczącą o postępu-
jącej renaturyzacji koryta. Podobny wniosek można sformułować w odniesieniu do 
zmian wartości miar kształtu przekroju m. Przekroje poprzeczne zmierzone w 1966 
i 2017 roku charakteryzowały się znacznie większą zmiennością wartości m w po-
równaniu z przekrojami projektowanymi.

Zmianom parametrów przekrojów poprzecznych w wyniku samoistnej renatu-
ryzacji rzek towarzyszy często zmiana układu poziomego koryta, co ilustrują przykła-
dy pokazane na rysunku 3. W rzekach uregulowanych według zasad technicznych, 
posiadających koryta prostoliniowe lub o zbyt małej krzywiźnie, a także ujednolico-
ny profil podłużny dna, następuje stopniowe przywracanie naturalnej zmienności 
morfologicznej koryta. W wyniku procesów fluwialnych tworzy się kręta linia nurtu 
oraz towarzyszące tym zmianom sekwencyjne pojawianie plos i bystrzy, tj. miejsc 
głębszych i płytszych. 

Zmiany układu poziomego koryt rzecznych można analizować, korzystając z orto-
fotomapy z zaznaczonymi granicami własności działek. Fragment terenu, obejmujący 
widoczny na rysunku 3 odcinek cieku – dopływu rzeki Tuchełka – pokazano na rysun-
ku 4. Widać na nim wyraźnie, że granica działek, ustalona wzdłuż prostoliniowego 
cieku, nie pokrywa się z rzeczywistym położeniem koryta, które uległo transformacji 
w wyniku procesu samoistnej renaturyzacji. 

Znacznie większe zmiany układu poziomego rzeki można zauważyć w przypadku 
rzeki Brzozówki, dopływu Biebrzy. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku górny 
odcinek rzeki został uregulowany według zasad technicznych. Na rysunku 5 pokaza-
no fragment uregulowanego odcinka rzeki, który na skutek niewłaściwej geometrii 
układu poziomego uległ znaczącej transformacji. Stabilny układ poziomy występuje 
natomiast na odcinku naturalnym – w tym wypadku tylko lokalnie wystąpiły niewiel-
kie przesunięcia linii brzegowej rzeki (rys. 5).
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Rys. 1. Zmiany ukształtowania wybranych przekrojów poprzecznych koryta rzeki Małej: 
przekroje nr 1 i 7 zlokalizowane na gruntach organicznych, przekroje nr 7 i 12 –  
na gruntach mineralnych 

 

Rys. 2. Zmiany charakterystyk przekrojów poprzecznych koryta rzeki Mała: wykres górny – 
współczynnika kształtu przekroju          ⁄ , wykres dolny – miary kształtu 
przekroju        ⁄   
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Rys. 2. Zmiany charakterystyk przekrojów poprzecznych koryta rzeki Mała: wykres 
górny – współczynnik kształtu przekroju, wykres dolny – miary kształtu przekroju 
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negatywne skutki środowiskowe robót utrzymaniowych. Ciągłe ich powtarzanie ni-
weczy bowiem proces samoistnej renaturyzacji rzek, w wyniku którego możliwa jest 
stopniowa poprawa ekosystemowych funkcji rzeki i ich stanu ekologicznego.

Podsumowanie
Konieczność wykonywania prac utrzymaniowych bardzo często jest następstwem 

wykonanej w przeszłości technicznej regulacji rzeki, w wyniku której morfologia ko-
ryta ulegała znacznemu „uproszczeniu” w stosunku do stanu naturalnego. Rzeki na-
turalne na ogół „same się utrzymują”, a ewentualne interwencje sprowadzają się do 
działań o ograniczonym zasięgu przestrzennym i mniejszych negatywnych skutkach 
środowiskowych. Natomiast roboty utrzymaniowe prowadzone w rzekach uregulo-
wanych mają najczęściej charakter działań systematycznych, obejmujących długie 
odcinki koryta, na całej jego szerokości lub w znacznej części przekroju poprzeczne-
go. Ponadto po ich wykonaniu rzeka ponownie odzyskuje parametry projektowe, co 
oczywiście nie eliminuje jej „sztucznego” charakteru. Rzeka jest bowiem strukturą 
dynamiczną, której nie można dowolnie „zaprojektować”, a następnie stale utrzymy-
wać w niezmienionym kształcie. 

Zagadnieniu minimalizacji negatywnego wpływu prac utrzymaniowych poświęco-
ne są dwa obszerne opracowania monograficzne opublikowane w 2018 roku (Dubel 
i in., 2018; Prus i in., 2018). W pracach tych podkreśla się znaczenie naturalnych pro-
cesów hydrologicznych, hydraulicznych i geomorfologicznych w kształtowaniu koryta 
rzecznego, które w przypadku rzeki uregulowanej przyczyniają się do jej samoistnej 
renaturyzacji. Proces ten polega na stopniowym korygowaniu zmian morfologicznych 
wprowadzonych przez człowieka, zwłaszcza tych, które powodowały brak równowagi 
hydrodynamicznej między przepływem wody a transportem rumowiska rzecznego. 
Prace utrzymaniowe powinny być zatem wykonywane w taki sposób, aby podtrzymy-
wały zachodzące zmiany oraz inicjowały ich dalszy przebieg. Współcześnie rozumiane 
„utrzymanie wód” należy traktować nie jako obowiązek wykonywania, zawsze i wszę-
dzie, robót utrzymaniowych, ale jako obowiązek poszukiwania kompromisu między 
potrzebami człowieka i przyrody. W cytowanych wyżej publikacjach przedstawiono 
szereg zasad i rozwiązań praktycznych w tym zakresie, których stosowanie pozwoli 
znacząco ograniczyć straty przyrodnicze i jednocześnie zmniejszyć nakłady finansowe 
przeznaczone na utrzymanie rzek.
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negatywne skutki środowiskowe robót utrzymaniowych. Ciągłe ich powtarzanie ni-
weczy bowiem proces samoistnej renaturyzacji rzek, w wyniku którego możliwa jest 
stopniowa poprawa ekosystemowych funkcji rzeki i ich stanu ekologicznego.

Podsumowanie
Konieczność wykonywania prac utrzymaniowych bardzo często jest następstwem 
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Rys. 3. Przykłady zmian morfologii koryta w wyniku procesu samoistnej renaturyzacji   
w rzekach uregulowanych według zasad technicznych: zdjęcie górne – rzeka 
Zagożdżonka (fot. Zbigniew Popek), zdjęcie dolne – ciek stanowiący dopływ rzeki 
Tuchełka (fot. Michał Wasilewicz) 

 

 

Rys. 4. Ortofotomapa z granicami działek wzdłuż cieku, dopływu rzeki Tuchełka – widoczne 
zmiany układu poziomego na prostoliniowym odcinku koryta uregulowanego 
(źródło: www.geoportal2.gov.pl) 
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Rys. 5. Ortofotomapa z zaznaczonymi granicami działek na odcinkach rzeki Brzozówka:  
u góry – na odcinku uregulowanym, na dole – na odcinku naturalnym (źródło: 
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REWITALIZACJA KORYT ŻWIRODENNYCH 
PRZEZ PRZYWRACANIE SEKWENCJI 
BYSTRZA – PLOSA, ICH ROLA 
ŚRODOWISKOWA I ZASTOSOWANIE

Wstęp
Rzeki górskie, podgórskie i wyżynne doznały w XX wieku najbardziej dotkliwych 

przekształceń antropogenicznych przez wydobywanie z ich koryt materiału kamiennego 
i wirowego, regulacje polegające na pogłębianiu i prostowaniu ich koryt, wyrównywa-
nie profilu podłużnego dna i umacnianiu brzegów (Bojarski i in., 2005). Najbardziej 
wartościowe odcinki rzek podgórskich zostały zatopione na znacznych długościach 
w zbiornikach zaporowych. Nieprzekształcone koryta żwirodenne stały się bardzo 
rzadkie, a ich równowaga dynamiczna jest zagrożona przez brak dostaw rumowiska ze 
zlewni oraz deformacje przekrojów poprzecznych, powodujące postępujące wcinanie 
się uregulowanych koryt w dno dolin. Zagrożenia te objawiają się większą pojemnością 
uproszczonych koryt i większą mocą strumienia przepływów korytowych, w wyniku 
których powstają nieurozmaicone morfologicznie koryta wypełnione rumowiskiem 
o mało zróżnicowanym uziarnieniu. W konsekwencji ma to wpływ między innymi na 
zwiększenie ryzyka powodzi1 w górskich dorzeczach (Wyżga i in., 2018a). 

Pojęcie renaturyzacji rzek zdefiniowano tutaj jako przywrócenie rzece, uprzednio 
uregulowanej [...] stanu zbliżonego do naturalnego i istniejącego przed regulacją, 
natomiast pojęcie rewitalizacji rzek jako przywrócenie rzece jej funkcji ekologicznych, 
włączenie jej w środowisko doliny lecz bez przywracania jej stanu z okresu przed wy-
stąpieniem przyczyn, które spowodowały utratę tych funkcji (Żelazo i Popek, 2014). 
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REWITALIZACJA KORYT ŻWIRODENNYCH 
PRZEZ PRZYWRACANIE SEKWENCJI 
BYSTRZA – PLOSA, ICH ROLA 
ŚRODOWISKOWA I ZASTOSOWANIE

Wstęp
Rzeki górskie, podgórskie i wyżynne doznały w XX wieku najbardziej dotkliwych 
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Rewitalizacja koryt żwirodennych przez przywracanie sekwencji bystrza – plosa, ich rola środowiskowa...

W rejonie bystrzy występuje stosunkowo duży spadek linii nurtu (od pięciu do 
dziesięciu razy większy od spadku koryta4), co powoduje, że na koronie i skłonie 
bystrza występuje najgrubsze rumowisko. Na odcinkach plosa spadek jest mniejszy 
(często odwrotny) i tam spotyka się stosunkowo drobniejsze rumowisko. Koryto tak 
ukształtowane ma profil lustra wody nierównoległy do profilu dna wzdłuż linii nurtu, 
posiada zróżnicowane uziarnienie rumowiska, głębokości i prędkości wody. Istot-
na jest także ciągłość linii nurtu, nie przerywana żadnymi uskokami, przeszkodami 
i wodospadami, która między innymi ułatwia orientację i wędrówki ryb. Charak-
terystyka morfologii koryt żwirodennych, posiadających sekwencyjnie występujące 
bystrza – plosa, sprzyja rozwojowi najcenniejszych siedlisk roślin wodnych (nizinne 
i podgórskie rzeki włosienicznikowe 3260) oraz stanowi tarlisko i miejsce wychowania 
narybku wszystkich litofilnych ryb prądolubnych. Ponadto podczas opadania wód 
wezbraniowych najgrubsze frakcje odkładają się na szerszych i płytszych bystrzach, 
podczas gdy drobniejsze frakcje przemieszczają się dalej, a najdrobniejsze osiadają 
w plosach przed koroną następnego bystrza, powodując samodzielne odtwarzanie 
się systemu bystrze – ploso. 

Równowaga koryt aluwialnych zależna jest od rozkładu wielkości przepływów 
i wielkości dostaw rumowiska. Istotne zmiany tych rozkładów (np. postępujące 
zmiany klimatyczne czy nagła blokada dostaw rumowiska ze zlewni) – podobnie jak 
zmiany spadku koryta (np. w wyniku regulacji) i stopnia zarośnięcia brzegów przez 
roślinność drzewiastą i krzewiastą – mogą wpłynąć na utratę równowagi. Samoistne 
odzyskanie równowagi koryta nieuregulowanej rzeki o zdegradowanych cechach hy-
dromorfologicznych jest możliwe i dlatego jest zalecane w literaturze, by w tym celu 
wyznaczać dla rzek „korytarze swobodnej migracji” (Bojarski in., 2005; Jeleński i Wyż-
ga, 2016; Wyżga i in., 2018b). Przykłady oceny i monitoringu żwirodennych koryt 
uregulowanych rzek górskich były między innymi prezentowane w pracy Jeleńskiego 
(2016), w której wykazano, że przy zastosowaniu równań Heya-Thorne’a jest możliwe 
przywrócenie równowagi dynamicznej fragmentów koryt, przez korektę położenia 
elewacji koron bystrzy i modyfikację uziarnienia ich skłonów w ramach utrzymania 
wód, tj. bez konieczności zmiany przebiegu koryta w planie, pod warunkiem istnienia 
teras zalewowych. 

4 Spadek naturalnego koryta S zależny jest od spadku doliny Sv i krętości koryta p; S = Sv/p. Odpo-
wiada on zazwyczaj spadkowi lustra wody brzegowej i większych przepływów ponadkorytowych.
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Stopień przekształcenia koryt i zabudowy dolin rzecznych nie pozwala obecnie na pełną 
renaturyzację rzek według powyższej definicji. Ponieważ rzeki płynące uregulowanymi 
korytami uznaje się w Polsce także za naturalne2, wszelkie działania rewitalizacyjne 
mają tutaj wysoką wagę. Rewitalizacja, rozumiana jako proces głównie polegający na 
właściwym utrzymaniu fragmentów rzek, jest do tej pory najskuteczniejszym sposo-
bem na trwałe polepszenie ich stanu hydromorfologicznego i ekologicznego.

Rola środowiskowa koryt ukształtowanych 
w sekwencjach bystrzy i plos

Oprócz rzek żwirodennych czy o kamienistym dnie, niektóre fragmenty rzek o ko-
rytach skalistych, gliniastych i piaszczystych można celowo rewitalizować, inicjując 
w nich lub odtwarzając fragmenty żwirodenne w postaci serii naprzemiennych by-
strzy i plos. Jednak dla wykorzystania równań równowagi Heya-Thorne’a (Hey, 1997; 
Jeleński, 2016; Jeleński i Wyżga, 2016) konieczne jest ograniczenie zakresu przewidy-
wanych interwencji do zakresu stosowalności tych równań, a więc zakresu spadków 
doliny Sv = 0,00166÷0,0219 m/m; przepływu pełnokorytowego QB = 3,9÷424 m3/s, 
mediany rozkładu uziarnienia materiału dna D50 = 0,014÷0,176 m. 

W podgórskich rzekach o szerokich terasach zalewowych można spodziewać się 
naturalnie ukształtowanych koryt w równowadze, których struktura morfologiczna 
składać się będzie z serii naprzemiennie występujących bystrzy i plos. Są one roz-
poznawalne podczas średnich i niskich stanów wód jako serie szerszych i płytszych 
bystrzy – w punktach przegięcia linii nurtu w planie3 oraz głębszych i węższych plos 
między tymi punktami. Przy niskich stanach wód różnica wysokości profilu podłużne-
go lustra wody w sekwencji bystrze – ploso jest prawie w całości „skonsumowana” 
na długości bystrza, podczas gdy na długości plosa jest znikoma. Konsekwentnie, 
prędkości przepływu w przekrojach na bystrzach są znacznie większe niż w plosach. 
Podczas przepływów pełnokorytowych i większych układ bystrzy i plos jest nieroz-
poznawalny. Do oceny koryt żwirodennych konieczne jest wybieranie przekrojów na 
koronach bystrzy, gdyż głębokość i prędkość przepływu powinna być określona przez 
parametry charakterystyczne przekroju (współczynnik szorstkości i kształt przekroju), 
które nie powinny być zaburzone przez przeszkody na odcinku poniżej, takie jak łachy, 
wychodnie skalne lub budowle hydrotechniczne (Bathurst, 1997; Jeleński, 2016). 

2 Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268) określa w art. 16 pkt. 5) cieki naturalne: – ...rozumie się przez 
to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy natural-
nymi lub uregulowanymi korytami.

3 Linia nurtu (thalweg) – krzywa łącząca najniższe (najgłębsze) miejsca w kolejnych przekrojach koryta. 
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Przykłady wdrożeń rewitalizacji rzek w postaci 
przywracania sekwencji bystrzy i plos

Zatrzymanie nadmiaru rumowiska z rozbieranej zapory w korycie 
wymagającym zmniejszenia pojemności koryta  
(potok Krzczonówka 2013-2018)6

Podstawy analizy koryta potoku wciętego poniżej zapory przeciwrumowiskowej 
oraz działań w nim przed obniżeniem zapory są opisane jako przykład D w pracy Jeleń-
skiego (2016). Podniesienie koron bystrzy na odpowiednią wysokość dokonano dla 
przyjętego7 przepływu miarodajnego Q67% = 33 m3/s. Uziarnienie skłonów bystrzy do-
pasowano zarówno do braku dostawy rumowiska wleczonego, które zatrzymywała 
istniejąca zapora, jak i do jego nadmiaru w momencie obniżenia korony przelewu za-
pory. Uziarnienie rumowiska uznane za odpowiednie składało się z materiału z kamie-
niołomu o ciągłym uziarnieniu najgrubszym z możliwych, czyli takim, jaki uzyskiwano 
po odstrzeleniu skał w kamieniołomie (D50 = 0,130 m, D84 = 0,380 m). Nasypy z takie-
go rumoszu zagęszczano, przesypując je żwirem o ciągłym uziarnieniu D95 = 0,150 m; 
z takiego samego żwiru formowano niewielkie zaplecza bystrzy. 
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W trakcie przebudowy zapory w 2014 roku nadeszła powódź (o powtarzalności około 
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wszystkie skłony bystrzy wykonane z rumoszu skalistego. Badania terenowe wykonane w 
2016 roku wykazały częściowo zmieniony układ bystrzy i plos, a także miejscami rozplecione 
koryto ponad ukrytymi pod żwirem koronami bystrzy (rys. 2).  
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W roku 2018 zaobserwowano dalsze zmiany morfologii koryta poniżej zapory. 
Powstały nowe korony bystrzy (nr B8, B9, zamiast B14 – B14a i B14b). Niektóre bystrza 
prawie nie zmieniły swojej lokalizacji, a część z nich uległa przesunięciu (rys. 3).  
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6 Realizacja w ramach projektu SPPW KIK37 Tarliska Górnej Raby, http://www.tarliskagornejraby.pl 
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7 Przed obniżeniem zapory przepływy pełnokorytowe we wciętym korycie potoku odpowiadały prze-
pływom Q20% do Q50% (woda dwuletnia do pięcioletniej), co było wynikiem istnienia zapory 
i powodem postępującego wcinania się potoku.
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Preferowane rozwiązania dla wciętych  
koryt rzecznych

W większości rzek górskich występuje niedobór rumowiska dennego, który zwią-
zany jest z regulacjami rzek. W dorzeczu Wisły, gdzie rzeki górskie cechują się większą 
jednostkową mocą strumienia niż w dorzeczu Odry, wcinanie się koryt jest powszech-
ne i ma swoje źródło w XIX-wiecznym podejściu do regulacji rzek, w którym brano 
pod uwagę występujący nadmiar rumowiska związany głównie z rozwojem osad-
nictwa i masową wycinką lasów w drugiej połowie XIX wieku. Pogłębienie zjawiska 
nastąpiło w trakcie intensywnego poboru kruszywa z koryt rzek w całym XX wieku 
oraz budowy serii zbiorników zaporowych w drugiej połowie XX wieku. 

W publikacjach (Rosgen, 1997; Jeleński i Wyżga, 2016) przedstawiono sformu-
łowane przez Rosgena „środowiskowe priorytety” utrzymania wciętych koryt, sto-
sując jako główne kryterium możliwość przywrócenia oryginalnego poziomu wód 
gruntowych w dolinie:
• Po pierwsze, zamienić koryto wcinające się typu G lub F na typ C lub E5 na po-

przedniej wysokości przez ustanowienie przebiegu koryta po oryginalnej terasie 
zalewowej, wykorzystując przebieg starorzeczy lub budując nowe, niewcięte ko-
ryto oraz zasypując stare koryto lub zamieniając je na starorzecza – oryginalny 
poziom lustra wody gruntowej zostanie wówczas przywrócony.

• Po drugie, zmienić typ koryta G lub F na typ C lub E przez obniżenie zbyt wysoko 
położonych teras zalewowych lub podniesienie dna wciętego koryta – relatywne 
położenie zwierciadła wody gruntowej w stosunku do poziomu teras zalewowych 
będzie przywrócone, ale nie na oryginalną wysokość. 

• Po trzecie (rozwiązanie niekorzystne środowiskowo), zamienić typ koryta bez od-
twarzania relatywnego poziomu terasy zalewowej, za to zapewniając zwiększoną 
szerokość koryta dla pomieszczenia wylewu; zamiana koryta typu B lub G do typu 
F ze względu na zwiększoną moc strumienia wymaga profilowania i umacniania 
zarówno skarp, jak i brzegów.

• Po czwarte (rozwiązanie o znikomej wartości środowiskowej), ustabilizować 
istniejące wcięte koryto przez zasypanie żwirem, rumoszem skalnym, głazami 
czy dużymi fragmentami skał, adekwatnie do miarodajnych przepływów we 
wciętym korycie. 

5 Uproszczoną typologię koryt można znaleźć w publikacji Jeleńskiego i Wyżgi (2016).
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To wymagałoby zwiększenia długości koryta z aktualnego 1803 m do 2347 m, oraz 
stałego uzupełniania ewentualnych wybojów w skłonach bystrzy rumowiskiem o uziar-
nieniu od 100 do 300 mm. Pokazuje to zakres dalszych potencjalnych, dynamicznych 
zmian koryta w ramach pożądanej rewitalizacji potoku Krzczonówka i przewidywanego 
zakresu utrzymania koryta. 

Przez ostatnie siedem lat interwencje spowodowały częściowe spełnienie pierwszego 
priorytetu Rosgena: minimalnymi działaniami ograniczonymi wyłącznie do okolic koron 
bystrzy, niemającymi żadnego wpływu na otoczenie potoku, uzyskano wzrost o około 0,5 
m poziomu dna, lustra wody płynącej i gruntowej. Bystrza te w najmniejszym stopniu nie 
mają charakteru budowli czy urządzenia wodnego. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami ini-
cjatorów zamierzenia, podlegają przekształceniom, charakterystycznym dla dynamicznie 
zrównoważonej rzeki aluwialnej. Mieszkańcy, przedstawiciele administracji wodnej i spe-
cjaliści oraz turyści odwiedzający to miejsce przyznają, że Krzczonówka na tym odcinku 
sprawia wrażenie całkowicie naturalnego potoku, znanego z dawnych lat8 

Utrzymanie naturalnego koryta rzeki Bóbr w Wojanowie w stanie 
równowagi dynamicznej

Regulacja odcinka IV rzeki Bóbr w Wojanowie, dzięki interwencji lokalnej spo-
łeczności i organizacji pozarządowych (WWF-Polska i Stowarzyszenie Ekologiczne 
Eko-Unia), miała być wyłączona z zakresu realizacji po ekspertyzie, która wykazała, 
że cel wykonania tej regulacji (zabezpieczenie przed powodzią) nie jest przez nią 
realizowany. Następnie wykonano pomiary terenowe (przekroje w koronach bystrzy 
oraz określenie uziarnienia rumowiska dna) i przedstawiono koncepcję utrzymania 
tego odcinka (długości 2303 m) jako koryta zrównoważonego dynamicznie w terasie 
zalewowej (Jeleński, 2016; Jeleński i Mikuś, 2016). Realizacja polegała na umocnieniu 
erodowanych brzegów oraz wypełnieniu wybojów w istniejących koronach bystrzy.

W tabeli 1 zestawiono parametry przekrojów naturalnych i porealizacyjnych. 
Niewielkie korekty dotyczyły tylko okolic pięciu koron bystrzy (na siedem zidenty-
fikowanych punktów przegięcia linii nurtu) i wskutek tego wyrównano parametry 
przepływu pełnokorytowego na koronach bystrzy w zakresie: 
• prędkości V = 1,76 do 2,30 m/s, dawniej 1,63 do 3,27 m/s;
• przepływu pełnokorytowego Qb = 47 do 66 m3/s, poprzednio 46 do 285 m3/s;
• jednostkowej mocy strumienia ω = 48 do 99 W/m2, poprzednio 39 do 248 W/m2 

8 Patrz galerie dotyczące rozwoju bystrzy potoku Krzczonówka, http://www.tarliskagornejraby.pl/
e107_plugins/content/content.php?content.41 (dostęp: 16.07.2019)
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Rys. 3. Położenie koron bystrzy, tak jak wyznaczono (kolor niebieski), koron 

bez znaczących przesunięć (kolor niebieski z numerami) oraz koron znacząco 
przesuniętych w stosunku do wyznaczenia w 2013 roku (kolor czerwony)

Potok Krzczonówka wykazuje zmiany morfologii – w miejscach, gdzie powinny one 
rytmicznie występować, tworzą się nowe bystrza oraz przesuwają się bystrza zainicjo-
wane w projekcie. Z drugiej strony długie i łagodne łuki umocnień brzegowych wzdłuż 
drogi i terasy zalewowej powodują, że odległości między koronami przyległych do nich 
bystrzy znacznie się zwiększyły (o około 20% w stosunku do średniej odległości).

Koryto nie zmieniło swojego zasadniczego położenia, ustalonego w okresie jego 
wcięcia się w dno doliny w latach osiemdziesiątych XX wieku, ani charakteru – pozosta-
je jednonurtowe, kręte. Analiza przebiegu koryta potoku oraz średnie uziarnienie ru-
mowiska na powierzchniach skłonów bystrzy wskazują, że dla zachowania równowagi 
dynamicznej jednonurtowego koryta maksymalny spadek powinien wynosić 0,00602 
m/m, a wówczas współczynnik krętości powinien być zwiększony z 1,12 do 1,45. 
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To wymagałoby zwiększenia długości koryta z aktualnego 1803 m do 2347 m, oraz 
stałego uzupełniania ewentualnych wybojów w skłonach bystrzy rumowiskiem o uziar-
nieniu od 100 do 300 mm. Pokazuje to zakres dalszych potencjalnych, dynamicznych 
zmian koryta w ramach pożądanej rewitalizacji potoku Krzczonówka i przewidywanego 
zakresu utrzymania koryta. 

Przez ostatnie siedem lat interwencje spowodowały częściowe spełnienie pierwszego 
priorytetu Rosgena: minimalnymi działaniami ograniczonymi wyłącznie do okolic koron 
bystrzy, niemającymi żadnego wpływu na otoczenie potoku, uzyskano wzrost o około 0,5 
m poziomu dna, lustra wody płynącej i gruntowej. Bystrza te w najmniejszym stopniu nie 
mają charakteru budowli czy urządzenia wodnego. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami ini-
cjatorów zamierzenia, podlegają przekształceniom, charakterystycznym dla dynamicznie 
zrównoważonej rzeki aluwialnej. Mieszkańcy, przedstawiciele administracji wodnej i spe-
cjaliści oraz turyści odwiedzający to miejsce przyznają, że Krzczonówka na tym odcinku 
sprawia wrażenie całkowicie naturalnego potoku, znanego z dawnych lat8 

Utrzymanie naturalnego koryta rzeki Bóbr w Wojanowie w stanie 
równowagi dynamicznej

Regulacja odcinka IV rzeki Bóbr w Wojanowie, dzięki interwencji lokalnej spo-
łeczności i organizacji pozarządowych (WWF-Polska i Stowarzyszenie Ekologiczne 
Eko-Unia), miała być wyłączona z zakresu realizacji po ekspertyzie, która wykazała, 
że cel wykonania tej regulacji (zabezpieczenie przed powodzią) nie jest przez nią 
realizowany. Następnie wykonano pomiary terenowe (przekroje w koronach bystrzy 
oraz określenie uziarnienia rumowiska dna) i przedstawiono koncepcję utrzymania 
tego odcinka (długości 2303 m) jako koryta zrównoważonego dynamicznie w terasie 
zalewowej (Jeleński, 2016; Jeleński i Mikuś, 2016). Realizacja polegała na umocnieniu 
erodowanych brzegów oraz wypełnieniu wybojów w istniejących koronach bystrzy.

W tabeli 1 zestawiono parametry przekrojów naturalnych i porealizacyjnych. 
Niewielkie korekty dotyczyły tylko okolic pięciu koron bystrzy (na siedem zidenty-
fikowanych punktów przegięcia linii nurtu) i wskutek tego wyrównano parametry 
przepływu pełnokorytowego na koronach bystrzy w zakresie: 
• prędkości V = 1,76 do 2,30 m/s, dawniej 1,63 do 3,27 m/s;
• przepływu pełnokorytowego Qb = 47 do 66 m3/s, poprzednio 46 do 285 m3/s;
• jednostkowej mocy strumienia ω = 48 do 99 W/m2, poprzednio 39 do 248 W/m2 

8 Patrz galerie dotyczące rozwoju bystrzy potoku Krzczonówka, http://www.tarliskagornejraby.pl/
e107_plugins/content/content.php?content.41 (dostęp: 16.07.2019)
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możliwych, czyli takim, jaki uzyskiwano po odstrzeleniu skał w kamieniołomie (D50 = 0,130 
m, D84 = 0,380 m). Nasypy z takiego rumoszu zagęszczano, przesypując je żwirem o ciągłym 
uziarnieniu D95 = 0,150 m; z takiego samego żwiru formowano niewielkie zaplecza bystrzy.  
 

 
Rys. 1. Usytuowanie koron wykonanych w 2013 roku bystrzy potoku Krzczonówka 
 

W trakcie przebudowy zapory w 2014 roku nadeszła powódź (o powtarzalności około 
pięciu lat) i w ciągu jednej nocy koryto potoku wypełniło się nadmiarem rumowiska 
żwirowego, zakrywając w całości skaliste dno dawniej pokryte głazami i kamieniami oraz 
wszystkie skłony bystrzy wykonane z rumoszu skalistego. Badania terenowe wykonane w 
2016 roku wykazały częściowo zmieniony układ bystrzy i plos, a także miejscami rozplecione 
koryto ponad ukrytymi pod żwirem koronami bystrzy (rys. 2).  
 

 
Rys. 2. Korony bystrzy wyznaczone w 2013 roku (kolor niebieski), położenie koron bystrzy 
w 2016 roku (kolor czerwony), węzły koryta rozplecionego ponad koronami bystrzy (Wi-j, 
kolor żółty) 
 

W roku 2018 zaobserwowano dalsze zmiany morfologii koryta poniżej zapory. 
Powstały nowe korony bystrzy (nr B8, B9, zamiast B14 – B14a i B14b). Niektóre bystrza 
prawie nie zmieniły swojej lokalizacji, a część z nich uległa przesunięciu (rys. 3).  
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 jednostkowej mocy strumienia ω = 48 do 99 W/m2, poprzednio 39 do 248 W/m2. 
 
 
 
 
Tabela 1. Odcinek IV rzeki Bóbr – przepływy brzegowe w przekrojach naturalnych w 
koronach bystrzy oraz po interwencjach inżynierskich polegających na korekcie wysokości 
koron bystrzy i lokalnym umocnieniu erodowanych brzegów (czarny kolor czcionki dotyczy 
przekrojów bez planowanej interwencji, czerwony – przekrojów do korekty, niebieski kolor 
czcionki odnosi się do przekrojów porealizacyjnych) 

Przekroje naturalne Przekroje porealizacyjne 

Prze-
krój 

spadek S 
[m/m] 

szerokość 
brzegowa 

W 
[m] 

średnia 
prędkość 

V 
[m/s] 

przepływ 
brzegowy 

Qb 
[m3/s] 

jednost-
kowa 

moc stru-
mienia 

ω 
[W/m2] 

W 
[m] 

V 
[m/s] 

Qb 
[m3/s] 

ω 
[W/m2] 

spa-
dek 
linii 

nurtu* 
[m/m] 

2 0,00226 26,30 1,63 46 39 30,3 1,78 66 48 0,0130 
3 0,00226 21,80 1,79 49 49 21,5 2,07 70 73 0,0130 
4 0,00311 31,90 1,65 55 53 28,0 1,76 47 51 0,0093 
5 0,00311 35,00 3,27 285 248 28,4 1,79 49 52 0,0070 
6 0,00311 26,20 2,27 83 97 21,8 2,21 64 90 0,0167 
7 0,00311 31,00 2,54 128 126 22,3 2,30 72 99 0,0120 
8 0,00311 31,50 2,09 80 78 23,6 1,95 51 66 0,0060 

Średnio      25,1 1,98 60 68 0,0110 
Objaśnienia: * – spadek linii nurtu skłonu bystrza.    

 
Powyższe działania były wynikiem stwierdzenia adekwatności uziarnienia rumowiska 

dna w istniejącym korycie do przepływu korytowego Q60% = 60 m3/s. Ponadto zmniejszono 
głębokości średnie na koronach bystrzy z zakresu 1,05 ÷1,63 m do głębokości w zakresie 0,95 
÷1,33 m, przez wypełnienie żwirem z kamieniami koron i skłonów bystrzy.   

W stosunku do sąsiednich odcinków, gdzie pogłębiano dno koryta o około 1 m i 
wyrównywano ukształtowanie skarp do kształtów geometrycznych oraz umacniano narzutem 
kamiennym całe długie odcinki skarp brzegowych, wyznaczane przez geodetów do 
regularnych linii (rys. 4), na odcinku IV zakres ingerencji w ukształtowanie koryta i terenów 
nadbrzeżnych był znikomy (rys. 5), niezauważalny zarówno w korycie, jak i w jej otoczeniu 
przyrodniczym.  
 

 
Rys. 4. Bystrze nr 10 na części uregulowanej Bobru (odcinek III) w 2015 roku. Widać 
głęboko wcięte koryto i umocnienia narzutem kamiennym obydwu brzegów rzeki 
Rys. 4. Bystrze nr 10 na części uregulowanej Bobru (odcinek III) w 2015 roku. Widać 
głęboko wcięte koryto i umocnienia narzutem kamiennym obydwu brzegów rzeki
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Rys. 5. Odcinek IV Bystrze nr 2, 2018 rok – nieprzekształcone i nienaruszone od 2013 roku 

 
Rewitalizacja odcinka rzeki Drawy9 w Drawsku Pomorskim dla polepszenia siedliska 
3260 Nizinne i podgórskie rzeki włosienicznikowe 

Wyżynne rzeki, używane do spławiania drewna, podlegały regulacji w XIX wieku 
polegającej na pogłębianiu ich koryt, które zazwyczaj likwidowało naturalne bystrza i 
prowadziło do ujednolicenia spadku dna, co z kolei prowadziło do zaniku łączności wód 
gruntowych w wodami płynącymi, istotnej dla funkcjonowania siedlisk wielu gatunków 
zwierząt i roślin, w tym głównie dla prądolubnych ryb litofilnych i roślin wchodzących w 
skład siedliska 3260 (rzeki włosienicznikowe). 

Miejskie odnogi Drawy w Drawsku Pomorskim są bogate w cenną i zróżnicowaną 
naczyniową roślinność podwodną z rdestnicami, wywłócznikami, mchem zdrojkiem i rzęślą. 
Natomiast brak włosieniczników należy przypisać brakowi jego siedlisk w Drawie powyżej 
miasta oraz głęboko wciętemu, przełomowemu korytu o mało zróżnicowanej morfologii i bez 
teras zalewowych. Każde zakończone sukcesem polepszenie warunków ekologicznych dla 
zwiększenia wartości przyrodniczej, estetycznej, funkcjonalnej i rekreacyjnej tego odcinka 
rzeki będzie stanowiło spektakularną promocję inżynierskich działań prośrodowiskowych.  

Odcinek od mostu w ulicy Obrońców Westerplatte do kładki obok szpitala został 
pomierzony i zanalizowany 27 czerwca 2017 roku. Wykonano przekroje poprzeczne koryta 
oraz pomierzono spadki podłużne zwierciadła wody. Wyniki pomiarów i obliczeń służące do 
określenia typu i pojemności koryta  zamieszczono w tabeli 2.  

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 (W/dmax < 12) wynika, że z wyjątkiem punktu 
PC3 we wszystkich pozostałych punktach koryto posiadało typ E, charakterystyczny dla  
szerokich dolin, w którym występują sekwencje bystrze – ploso i ustabilizowane, dobrze 
zarośnięte brzegi. W punkcie PC3 (szd/W < 2,2) koryto zaliczono do typu G, 
przekształconego prawdopodobnie niedawno sztucznymi nasypami na terasach zalewowych 
(na prawym brzegu nasypem ścieżki parkowej, na lewym – nasypem podwórka przy sali 
gimnastycznej szkoły), pozbawiających koryto obydwu teras zalewowych. 

Tylko jeden przekrój (DP3) posiada maksymalną przepustowość na poziomie wody 
brzegowej równą WWQ = 18,8 m3/s, którą przyjęto jako przepływ miarodajny Qm. W 
pozostałych przekrojach koryto jest w stanie przeprowadzić znacznie większą wodę 
wezbraniową. Zgodnie z założeniami przyjęto, że w przekrojach DP2 i DP3 na końcu parku 
przepływ miarodajny będzie równy Qm = SWQ = 10,8 m3/s, co pozwoliło na wykonanie w 
tych miejscach nasypów bystrzy. Natomiast sporadycznie występujący nadmiar wód 

                                                           

9 Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife 
corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie 
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję 
Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). 

Rys. 5. Odcinek IV Bystrze nr 2, 2018 rok – nieprzekształcone  
i nienaruszone od 2013 roku

Rewitalizacja odcinka rzeki Drawy9 w Drawsku Pomorskim dla 
polepszenia siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki włosienicznikowe

Wyżynne rzeki, używane do spławiania drewna, podlegały regulacji w XIX wieku 
polegającej na pogłębianiu ich koryt, które zazwyczaj likwidowało naturalne bystrza 
i prowadziło do ujednolicenia spadku dna, co z kolei prowadziło do zaniku łączności 
wód gruntowych z wodami płynącymi, istotnej dla funkcjonowania siedlisk wielu 
gatunków zwierząt i roślin, w tym głównie dla prądolubnych ryb litofilnych i roślin 
wchodzących w skład siedliska 3260 (rzeki włosienicznikowe).

9 Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildli-
fe corridor in the River Drawa basin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie 
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Eu-
ropejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).
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Tabela 1. Odcinek IV rzeki Bóbr – przepływy brzegowe w przekrojach naturalnych 
w koronach bystrzy oraz po interwencjach inżynierskich polegających na korekcie 

wysokości koron bystrzy i lokalnym umocnieniu erodowanych brzegów (czarny kolor 
czcionki dotyczy przekrojów bez planowanej interwencji, czerwony – przekrojów do 

korekty, niebieski kolor czcionki odnosi się do przekrojów porealizacyjnych)

Przekroje naturalne Przekroje porealizacyjne

Prze  krój
spadek S
[m/m]

szerokość
brzegowa

W
[m]

średnia 
prędkość 

V
[m/s]

przepływ 
brzegowy 

Qb
[m3/s]

jednost-
kowa 

moc stru-
mienia

ω
[W/m2]

W
[m]

V
[m/s]

Qb
[m3/s]

ω
[W/m2]

spadek 
linii 

nurtu* 
[m/m]

2 0,00226 26,30 1,63 46 39 30,3 1,78 66 48 0,0130
3 0,00226 21,80 1,79 49 49 21,5 2,07 70 73 0,0130
4 0,00311 31,90 1,65 55 53 28,0 1,76 47 51 0,0093
5 0,00311 35,00 3,27 285 248 28,4 1,79 49 52 0,0070
6 0,00311 26,20 2,27 83 97 21,8 2,21 64 90 0,0167
7 0,00311 31,00 2,54 128 126 22,3 2,30 72 99 0,0120
8 0,00311 31,50 2,09 80 78 23,6 1,95 51 66 0,0060

Średnio 25,1 1,98 60 68 0,0110
Objaśnienia: * – spadek linii nurtu skłonu bystrza.

Powyższe działania były wynikiem stwierdzenia adekwatności uziarnienia rumo-
wiska dna w istniejącym korycie do przepływu korytowego Q60% = 60 m3/s. Ponad-
to zmniejszono głębokości średnie na koronach bystrzy z zakresu 1,05÷1,63 m do 
głębokości w zakresie 0,95÷1,33 m, przez wypełnienie żwirem z kamieniami koron 
i skłonów bystrzy.

W stosunku do sąsiednich odcinków, gdzie pogłębiano dno koryta o około 
1 m i wyrównywano ukształtowanie skarp do kształtów geometrycznych oraz umac-
niano narzutem kamiennym całe długie odcinki skarp brzegowych, wyznaczane przez 
geodetów do regularnych linii (rys. 4), na odcinku IV zakres ingerencji w ukształtowanie 
koryta i terenów nadbrzeżnych był znikomy (rys. 5), niezauważalny zarówno w korycie, 
jak i w jej otoczeniu przyrodniczym.
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czcionki odnosi się do przekrojów porealizacyjnych) 

Przekroje naturalne Przekroje porealizacyjne 

Prze-
krój 

spadek S 
[m/m] 

szerokość 
brzegowa 

W 
[m] 

średnia 
prędkość 

V 
[m/s] 

przepływ 
brzegowy 

Qb 
[m3/s] 

jednost-
kowa 

moc stru-
mienia 

ω 
[W/m2] 

W 
[m] 

V 
[m/s] 

Qb 
[m3/s] 

ω 
[W/m2] 

spa-
dek 
linii 

nurtu* 
[m/m] 

2 0,00226 26,30 1,63 46 39 30,3 1,78 66 48 0,0130 
3 0,00226 21,80 1,79 49 49 21,5 2,07 70 73 0,0130 
4 0,00311 31,90 1,65 55 53 28,0 1,76 47 51 0,0093 
5 0,00311 35,00 3,27 285 248 28,4 1,79 49 52 0,0070 
6 0,00311 26,20 2,27 83 97 21,8 2,21 64 90 0,0167 
7 0,00311 31,00 2,54 128 126 22,3 2,30 72 99 0,0120 
8 0,00311 31,50 2,09 80 78 23,6 1,95 51 66 0,0060 

Średnio      25,1 1,98 60 68 0,0110 
Objaśnienia: * – spadek linii nurtu skłonu bystrza.    

 
Powyższe działania były wynikiem stwierdzenia adekwatności uziarnienia rumowiska 

dna w istniejącym korycie do przepływu korytowego Q60% = 60 m3/s. Ponadto zmniejszono 
głębokości średnie na koronach bystrzy z zakresu 1,05 ÷1,63 m do głębokości w zakresie 0,95 
÷1,33 m, przez wypełnienie żwirem z kamieniami koron i skłonów bystrzy.   

W stosunku do sąsiednich odcinków, gdzie pogłębiano dno koryta o około 1 m i 
wyrównywano ukształtowanie skarp do kształtów geometrycznych oraz umacniano narzutem 
kamiennym całe długie odcinki skarp brzegowych, wyznaczane przez geodetów do 
regularnych linii (rys. 4), na odcinku IV zakres ingerencji w ukształtowanie koryta i terenów 
nadbrzeżnych był znikomy (rys. 5), niezauważalny zarówno w korycie, jak i w jej otoczeniu 
przyrodniczym.  
 

 
Rys. 4. Bystrze nr 10 na części uregulowanej Bobru (odcinek III) w 2015 roku. Widać 
głęboko wcięte koryto i umocnienia narzutem kamiennym obydwu brzegów rzeki 
Rys. 4. Bystrze nr 10 na części uregulowanej Bobru (odcinek III) w 2015 roku. Widać 
głęboko wcięte koryto i umocnienia narzutem kamiennym obydwu brzegów rzeki
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Rys. 5. Odcinek IV Bystrze nr 2, 2018 rok – nieprzekształcone i nienaruszone od 2013 roku 

 
Rewitalizacja odcinka rzeki Drawy9 w Drawsku Pomorskim dla polepszenia siedliska 
3260 Nizinne i podgórskie rzeki włosienicznikowe 

Wyżynne rzeki, używane do spławiania drewna, podlegały regulacji w XIX wieku 
polegającej na pogłębianiu ich koryt, które zazwyczaj likwidowało naturalne bystrza i 
prowadziło do ujednolicenia spadku dna, co z kolei prowadziło do zaniku łączności wód 
gruntowych w wodami płynącymi, istotnej dla funkcjonowania siedlisk wielu gatunków 
zwierząt i roślin, w tym głównie dla prądolubnych ryb litofilnych i roślin wchodzących w 
skład siedliska 3260 (rzeki włosienicznikowe). 

Miejskie odnogi Drawy w Drawsku Pomorskim są bogate w cenną i zróżnicowaną 
naczyniową roślinność podwodną z rdestnicami, wywłócznikami, mchem zdrojkiem i rzęślą. 
Natomiast brak włosieniczników należy przypisać brakowi jego siedlisk w Drawie powyżej 
miasta oraz głęboko wciętemu, przełomowemu korytu o mało zróżnicowanej morfologii i bez 
teras zalewowych. Każde zakończone sukcesem polepszenie warunków ekologicznych dla 
zwiększenia wartości przyrodniczej, estetycznej, funkcjonalnej i rekreacyjnej tego odcinka 
rzeki będzie stanowiło spektakularną promocję inżynierskich działań prośrodowiskowych.  

Odcinek od mostu w ulicy Obrońców Westerplatte do kładki obok szpitala został 
pomierzony i zanalizowany 27 czerwca 2017 roku. Wykonano przekroje poprzeczne koryta 
oraz pomierzono spadki podłużne zwierciadła wody. Wyniki pomiarów i obliczeń służące do 
określenia typu i pojemności koryta  zamieszczono w tabeli 2.  

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 (W/dmax < 12) wynika, że z wyjątkiem punktu 
PC3 we wszystkich pozostałych punktach koryto posiadało typ E, charakterystyczny dla  
szerokich dolin, w którym występują sekwencje bystrze – ploso i ustabilizowane, dobrze 
zarośnięte brzegi. W punkcie PC3 (szd/W < 2,2) koryto zaliczono do typu G, 
przekształconego prawdopodobnie niedawno sztucznymi nasypami na terasach zalewowych 
(na prawym brzegu nasypem ścieżki parkowej, na lewym – nasypem podwórka przy sali 
gimnastycznej szkoły), pozbawiających koryto obydwu teras zalewowych. 

Tylko jeden przekrój (DP3) posiada maksymalną przepustowość na poziomie wody 
brzegowej równą WWQ = 18,8 m3/s, którą przyjęto jako przepływ miarodajny Qm. W 
pozostałych przekrojach koryto jest w stanie przeprowadzić znacznie większą wodę 
wezbraniową. Zgodnie z założeniami przyjęto, że w przekrojach DP2 i DP3 na końcu parku 
przepływ miarodajny będzie równy Qm = SWQ = 10,8 m3/s, co pozwoliło na wykonanie w 
tych miejscach nasypów bystrzy. Natomiast sporadycznie występujący nadmiar wód 

                                                           

9 Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife 
corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie 
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję 
Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). 

Rys. 5. Odcinek IV Bystrze nr 2, 2018 rok – nieprzekształcone  
i nienaruszone od 2013 roku

Rewitalizacja odcinka rzeki Drawy9 w Drawsku Pomorskim dla 
polepszenia siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki włosienicznikowe

Wyżynne rzeki, używane do spławiania drewna, podlegały regulacji w XIX wieku 
polegającej na pogłębianiu ich koryt, które zazwyczaj likwidowało naturalne bystrza 
i prowadziło do ujednolicenia spadku dna, co z kolei prowadziło do zaniku łączności 
wód gruntowych z wodami płynącymi, istotnej dla funkcjonowania siedlisk wielu 
gatunków zwierząt i roślin, w tym głównie dla prądolubnych ryb litofilnych i roślin 
wchodzących w skład siedliska 3260 (rzeki włosienicznikowe).

9 Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildli-
fe corridor in the River Drawa basin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie 
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Eu-
ropejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).
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Tabela 1. Odcinek IV rzeki Bóbr – przepływy brzegowe w przekrojach naturalnych 
w koronach bystrzy oraz po interwencjach inżynierskich polegających na korekcie 

wysokości koron bystrzy i lokalnym umocnieniu erodowanych brzegów (czarny kolor 
czcionki dotyczy przekrojów bez planowanej interwencji, czerwony – przekrojów do 

korekty, niebieski kolor czcionki odnosi się do przekrojów porealizacyjnych)

Przekroje naturalne Przekroje porealizacyjne

Prze  krój
spadek S
[m/m]

szerokość
brzegowa

W
[m]

średnia 
prędkość 

V
[m/s]

przepływ 
brzegowy 

Qb
[m3/s]

jednost-
kowa 

moc stru-
mienia

ω
[W/m2]

W
[m]

V
[m/s]

Qb
[m3/s]

ω
[W/m2]

spadek 
linii 

nurtu* 
[m/m]

2 0,00226 26,30 1,63 46 39 30,3 1,78 66 48 0,0130
3 0,00226 21,80 1,79 49 49 21,5 2,07 70 73 0,0130
4 0,00311 31,90 1,65 55 53 28,0 1,76 47 51 0,0093
5 0,00311 35,00 3,27 285 248 28,4 1,79 49 52 0,0070
6 0,00311 26,20 2,27 83 97 21,8 2,21 64 90 0,0167
7 0,00311 31,00 2,54 128 126 22,3 2,30 72 99 0,0120
8 0,00311 31,50 2,09 80 78 23,6 1,95 51 66 0,0060

Średnio 25,1 1,98 60 68 0,0110
Objaśnienia: * – spadek linii nurtu skłonu bystrza.

Powyższe działania były wynikiem stwierdzenia adekwatności uziarnienia rumo-
wiska dna w istniejącym korycie do przepływu korytowego Q60% = 60 m3/s. Ponad-
to zmniejszono głębokości średnie na koronach bystrzy z zakresu 1,05÷1,63 m do 
głębokości w zakresie 0,95÷1,33 m, przez wypełnienie żwirem z kamieniami koron 
i skłonów bystrzy.

W stosunku do sąsiednich odcinków, gdzie pogłębiano dno koryta o około 
1 m i wyrównywano ukształtowanie skarp do kształtów geometrycznych oraz umac-
niano narzutem kamiennym całe długie odcinki skarp brzegowych, wyznaczane przez 
geodetów do regularnych linii (rys. 4), na odcinku IV zakres ingerencji w ukształtowanie 
koryta i terenów nadbrzeżnych był znikomy (rys. 5), niezauważalny zarówno w korycie, 
jak i w jej otoczeniu przyrodniczym.
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Tabela 2. Pojemność przekrojów oraz inne parametry koryta i przepływu rzeki 
Drawy w Drawsku Pomorskim
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PC3 0,003 16,2 25,00 17,5 0,035 1,43 2,11 52,8 109 2,30 7,18 <1,4 G
DP1 0,002 19,1 22,25 19,7 0,035 1,13 1,30 28,8 26 1,80 11,24 >2,2 E
DP2 0,001 16,1 21,60 17,7 0,035 1,22 1,03 22,3 14 2,10 7,95 >2,2 E
DP3 0,0007 18,5 23,10 19,6 0,035 1,18 0,81 18,8 6 1,77 10,59 >2,2 E

Objaśnienia: * szd – szerokość zalewu w dolinie.

Kręte koryto obejścia jazu i seria trzech bystrzy w głównym 
korycie Drawy w Głęboczku 

W projekcie rewitalizacyjnym rzeki Drawy10 zaprojektowano, zamiast przepław-
ki, koryto obejścia zniszczonego zabytkowego młyna w Głęboczku. Koryto obejścia, 
oprócz roli korytarza ekologicznego dla organizmów wodnych, pełni rolę koryta ulgi, 
mieszczącego połowę przepływu WWQ. Przez większą część roku może więc służyć 
jako kanał obiegowy, na przykład celem przepuszczenia wód Drawy w przypadku 
rekonstrukcji lub zabezpieczenia wartościowych elementów młyna o konstrukcji sza-
chulcowej. Po raz pierwszy w Polsce koryto obejścia zaprojektowano jako naturalny 
potok, o krętym przebiegu i sekwencjach bystrzy – plos, posługując się równaniami 
równowagi koryta Heya-Thorne’a11. Wykonano to koryto w lecie 2018 roku z właści-
wie uziarnionego kompozytu kamieni i bez użycia jakiegokolwiek spoiwa (bruk z na-
turalnych otoczaków i głazów narzutowych frakcji od 100 do 400 mm na podbudowie 
z kruszywa 0-63 mm, uzupełniony żwirem 0-16 mm i zaklinowany żwirem 0-63 mm). 

10 Patrz przypis nr 9.
11 Projekt budowlany autorstwa Magdaleny Niskiewicz z DHV Hydroprojekt, zrealizowany przez firmę 

ZHT Stefański z Gryfic, która wykonała także trzy eleganckie bystrza kamienno-żwirowe na Drawie 
poniżej wylotu przepławki. 
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Miejskie odnogi Drawy w Drawsku Pomorskim są bogate w cenną i zróżnicowaną 
naczyniową roślinność podwodną z rdestnicami, wywłócznikami, mchem zdrojkiem 
i rzęślą. Natomiast brak włosieniczników należy przypisać brakowi jego siedlisk w Dra-
wie powyżej miasta oraz głęboko wciętemu, przełomowemu korytu o mało zróżnico-
wanej morfologii i bez teras zalewowych. Każde zakończone sukcesem polepszenie 
warunków ekologicznych dla zwiększenia wartości przyrodniczej, estetycznej, funk-
cjonalnej i rekreacyjnej tego odcinka rzeki będzie stanowiło spektakularną promocję 
inżynierskich działań prośrodowiskowych. 

Odcinek od mostu w ulicy Obrońców Westerplatte do kładki obok szpitala został 
pomierzony i zanalizowany 27 czerwca 2017 roku. Wykonano przekroje poprzeczne 
koryta oraz pomierzono spadki podłużne zwierciadła wody. Wyniki pomiarów i obli-
czeń służące do określenia typu i pojemności koryta zamieszczono w tabeli 2. 

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 (W/dmax < 12) wynika, że z wyjątkiem punktu 
PC3 we wszystkich pozostałych punktach koryto posiadało typ E, charakterystyczny 
dla szerokich dolin, w którym występują sekwencje bystrze – ploso i ustabilizowane, 
dobrze zarośnięte brzegi. W punkcie PC3 (szd/W < 2,2) koryto zaliczono do typu G, 
przekształconego prawdopodobnie niedawno sztucznymi nasypami na terasach zale-
wowych (na prawym brzegu nasypem ścieżki parkowej, na lewym – nasypem podwór-
ka przy sali gimnastycznej szkoły), pozbawiających koryto obydwu teras zalewowych.

Tylko jeden przekrój (DP3) posiada maksymalną przepustowość na poziomie 
wody brzegowej równą WWQ = 18,8 m3/s, którą przyjęto jako przepływ miarodajny 
Qm. W pozostałych przekrojach koryto jest w stanie przeprowadzić znacznie większą 
wodę wezbraniową. Zgodnie z założeniami przyjęto, że w przekrojach DP2 i DP3 na 
końcu parku przepływ miarodajny będzie równy Qm = SWQ = 10,8 m3/s, co pozwoliło 
na wykonanie w tych miejscach nasypów bystrzy. Natomiast sporadycznie występu-
jący nadmiar wód powodziowych można przeprowadzić przez występujące na tym 
odcinku koryta nadbrzeżne łąki w dzikiej części parku.
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Tabela 2. Pojemność przekrojów oraz inne parametry koryta i przepływu rzeki 
Drawy w Drawsku Pomorskim
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PC3 0,003 16,2 25,00 17,5 0,035 1,43 2,11 52,8 109 2,30 7,18 <1,4 G
DP1 0,002 19,1 22,25 19,7 0,035 1,13 1,30 28,8 26 1,80 11,24 >2,2 E
DP2 0,001 16,1 21,60 17,7 0,035 1,22 1,03 22,3 14 2,10 7,95 >2,2 E
DP3 0,0007 18,5 23,10 19,6 0,035 1,18 0,81 18,8 6 1,77 10,59 >2,2 E

Objaśnienia: * szd – szerokość zalewu w dolinie.

Kręte koryto obejścia jazu i seria trzech bystrzy w głównym 
korycie Drawy w Głęboczku 

W projekcie rewitalizacyjnym rzeki Drawy10 zaprojektowano, zamiast przepław-
ki, koryto obejścia zniszczonego zabytkowego młyna w Głęboczku. Koryto obejścia, 
oprócz roli korytarza ekologicznego dla organizmów wodnych, pełni rolę koryta ulgi, 
mieszczącego połowę przepływu WWQ. Przez większą część roku może więc służyć 
jako kanał obiegowy, na przykład celem przepuszczenia wód Drawy w przypadku 
rekonstrukcji lub zabezpieczenia wartościowych elementów młyna o konstrukcji sza-
chulcowej. Po raz pierwszy w Polsce koryto obejścia zaprojektowano jako naturalny 
potok, o krętym przebiegu i sekwencjach bystrzy – plos, posługując się równaniami 
równowagi koryta Heya-Thorne’a11. Wykonano to koryto w lecie 2018 roku z właści-
wie uziarnionego kompozytu kamieni i bez użycia jakiegokolwiek spoiwa (bruk z na-
turalnych otoczaków i głazów narzutowych frakcji od 100 do 400 mm na podbudowie 
z kruszywa 0-63 mm, uzupełniony żwirem 0-16 mm i zaklinowany żwirem 0-63 mm). 

10 Patrz przypis nr 9.
11 Projekt budowlany autorstwa Magdaleny Niskiewicz z DHV Hydroprojekt, zrealizowany przez firmę 

ZHT Stefański z Gryfic, która wykonała także trzy eleganckie bystrza kamienno-żwirowe na Drawie 
poniżej wylotu przepławki. 
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naczyniową roślinność podwodną z rdestnicami, wywłócznikami, mchem zdrojkiem 
i rzęślą. Natomiast brak włosieniczników należy przypisać brakowi jego siedlisk w Dra-
wie powyżej miasta oraz głęboko wciętemu, przełomowemu korytu o mało zróżnico-
wanej morfologii i bez teras zalewowych. Każde zakończone sukcesem polepszenie 
warunków ekologicznych dla zwiększenia wartości przyrodniczej, estetycznej, funk-
cjonalnej i rekreacyjnej tego odcinka rzeki będzie stanowiło spektakularną promocję 
inżynierskich działań prośrodowiskowych. 
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linii nurtu był prowadzony w pobliżu wklęsłych brzegów (rys. 6). Koryto przebiegające w 
wykopie posiada przepustowość maksymalną – Qb = 5,43 m3/s (> SWQ = 4,29 m3/s), 
natomiast koryto wycięte w skarpie mniejszą – Qb = 0,47 m3/s (< SNQ = 0,69 m3/s). Biorąc 
pod uwagę, że NNQ = 0,15 m3/s, w warunkach przepływów najniższych praktycznie całość 
wody będzie przechodzić korytem obiegowym.  

Koryto o przekroju trójkątnym zapewnia właściwy rozkład prędkości w przekroju, 
najmniejszy przy dnie i przy brzegach, największy w pionie linii nurtu. To zapewnia 
możliwość migracji zarówno najmniejszych, jak i większych ryb, a centralna struga wody w 
linii nurtu służy jako woda wabiąca. Spadek lustra wody w korycie przy miarodajnych 
napełnieniach – wynoszący 0,0256 m/m – jest nieco większy niż graniczny w równaniach 
Heya-Thorne'a. Jest to dopuszczalne, ponieważ brak jest dostawy rumowiska o właściwym 
uziarnieniu ze zlewni. Należy więc zakładać, że utrzymanie tego nie umocnionego koryta 
wymagać będzie systematycznego uzupełniania żwirem 0-63 mm bruku z otoczaków, których 
wymiary przekraczają uziarnienie maksymalne wynikające z równań Heya-Thorne'a. 
 

 
Rys. 6. Widok na stopień przy nieczynnym młynie, wyspę między Drawą a korytem 
obiegowym oraz kładkę nad korytem od strony plosa na ujściu koryta do Drawy 
 
Przykłady stosowania serii bystrzy i plos celem rozproszenia nadmiernej energii 
strumienia w miejscach zaburzenia swobodnego przepływu rzek  
 Typowymi miejscami zaburzenia swobodnego przepływu rzek są: 

 zwężenia koryta rzeki przez zbyt małe rozpiętości mostów, 
 uregulowane i umocnione koryta przy włączeniach do nieuregulowanych koryt,  
 erozja denna poniżej przegród w rzekach.  

 
Wybój poniżej ostatniego stopnia regulacji potoku Krzczonówka w Krzczonowie, 
propozycja rewitalizacji potoku Muszynka oraz rzeki Tanew 

Pierwsze skuteczne rozwiązanie styku między uregulowanym i zabudowanym 
stopniami potokiem a odcinkiem aluwialnym poniżej niecki wypadowej ostatniego stopnia 
regulacji zostało wykonane przez Zarząd Zlewni Raby w 2013 roku. Uformowano wówczas 
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Pierwsze skuteczne rozwiązanie styku między uregulowanym i zabudowanym stop-
niami potokiem a odcinkiem aluwialnym poniżej niecki wypadowej ostatniego stopnia re-
gulacji zostało wykonane przez Zarząd Zlewni Raby w 2013 roku. Uformowano wówczas 
koronę bystrza około 22 m poniżej przelewu gruntu basenu wypadowego kaskady stopnia 
(36 m poniżej górnego przelewu stopnia), tj. na odcinku szerokiej terasy zalewowej, poza 
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Tabela 3. Parametry geometryczne przekrojów koryta obejścia młyna w Głęboczku

Parametr
Koryto „powodziowe” 

(w wykopie)
Koryto „ucięte”  

(na skarpie brzegowej)
korona bystrza środek plosa korona bystrza środek plosa

Szerokość W [m] 5,60 5,30 2,24 2,12

Głębokość dmax [m] 1,08 1,18 0,47 0,63

Prędkość śr. 
V [m/s]

1,79 0,97

Zastosowano koryto obejścia o przekroju zbliżonym do trójkątnego, o zróżnicowanych 
głębokościach i szerokościach w przekrojach na koronie bystrza i w środku plosa, a przebieg 
linii nurtu był prowadzony w pobliżu wklęsłych brzegów (rys. 6). Koryto przebiegające 
w wykopie posiada przepustowość maksymalną – Qb = 5,43 m3/s (> SWQ = 4,29 m3/s), 
natomiast koryto wycięte w skarpie mniejszą – Qb = 0,47 m3/s (< SNQ = 0,69 m3/s). Biorąc 
pod uwagę, że NNQ = 0,15 m3/s, w warunkach przepływów najniższych praktycznie całość 
wody będzie przechodzić korytem obiegowym. 

Koryto o przekroju trójkątnym zapewnia właściwy rozkład prędkości w przekroju, 
najmniejszy przy dnie i przy brzegach, największy w pionie linii nurtu. To zapewnia 
możliwość migracji zarówno najmniejszych, jak i większych ryb, a centralna struga 
wody w linii nurtu służy jako woda wabiąca. Spadek lustra wody w korycie przy mia-
rodajnych napełnieniach – wynoszący 0,0256 m/m – jest nieco większy niż granicz-
ny w równaniach Heya-Thorne’a. Jest to dopuszczalne, ponieważ brak jest dostawy 
rumowiska o właściwym uziarnieniu ze zlewni. Należy więc zakładać, że utrzyma-
nie tego nie umocnionego koryta wymagać będzie systematycznego uzupełniania 
żwirem 0-63 mm bruku z otoczaków, których wymiary przekraczają uziarnienie mak-
symalne wynikające z równań Heya-Thorne’a.
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się baseny poniżej stopni – pełniące między innymi rolę rekreacyjną, oraz uzupeł-
nia odpowiednie uziarnienie skłonów bystrzy, które są w równowadze z prędkością 
przepływu miarodajnego w korycie. Zakres interwencji dotyczy wyłącznie wykonania 
i zagęszczenia nasypów z odpowiedniego rumoszu skalnego i żwiru, a pozostała część 
potoku pomiędzy stopniami ma kształtować się sama w serii bystrzy i plos.
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Rys. 8. Profil i przekrój koryta Muszynki z propozycją zamiany zdewastowanego stopnia na 
bystrze o koronie przesuniętej  w dół o 15 m od przelewu stopnia i z zachowaniem starej 
niecki wypadowej jako miejsca rekreacji 
 

Bardzo podobne rozwiązanie zastosowano na rzece Tanew14 w celu ułatwienia migracji 
ryb przez stopień betonowy. Polega ono na wbudowaniu rumoszu skalnego i żwiru w serię 
dwóch bystrzy, z wykorzystaniem ich zapleczy na tarliska ryb. Rys. 9 przedstawia profil 
interwencji inżynierskiej. 

 

 
Rys. 9. Podniesienie lustra wody rzeki Tanew celem ułatwienia migracji ryb przez istniejący 
stopień w okolicy Borowca za pomocą sekwencji ”bystrze – ploso – bystrze”, ze stosunkowo 
rozbudowanymi zapleczami bystrzy, stanowiącymi substrat tarłowy ryb łososiowatych 

                                                           

14 Jeleński J., Mikuś P. 2018. Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizowania wybranego 
(przykładowego) fragmentu rzeki Tanew przez uzupełnianie substratu żwirowego przydatnego dla ryb reofilnych 
i rozpowszechniania siedliska 3260 rzeki włosienicznikowej. Eko-Unia. Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070/17-00. 
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stopnia na bystrze o koronie przesuniętej w dół o 15 m od przelewu stopnia 

i z zachowaniem starej niecki wypadowej jako miejsca rekreacji

Bardzo podobne rozwiązanie zastosowano na rzece Tanew14 w celu ułatwienia 
migracji ryb przez stopień betonowy. Polega ono na wbudowaniu rumoszu skalnego 
i żwiru w serię dwóch bystrzy, z wykorzystaniem ich zapleczy na tarliska ryb. Rys. 9 
przedstawia profil interwencji inżynierskiej.

14 Jeleński J., Mikuś P. 2018. Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizowania wybranego 
(przykładowego) fragmentu rzeki Tanew przez uzupełnianie substratu żwirowego przydatnego dla 
ryb reofilnych i rozpowszechniania siedliska 3260 rzeki włosienicznikowej. Eko-Unia. Projekt współ-
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
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zasięgiem uformowanego koryta trapezowego (rys. 7). Stabilność bystrza uzyskano dzięki 
temu, że szerokość pełnego koryta w koronie bystrza wynosi około 45 m, podczas gdy sze-
rokość pełnego koryta trapezowego tylko 30 m. Skłon bystrza o spadku około 0,035 m/m, 
opartego o wychodnie skalne, znajdujące się poniżej, uformowano z rumowiska skalnego 
o uziarnieniu D50 = 0,150 m i D80 = 0,380 m. Rozwiązanie to, zgodne z pierwszym priory-
tetem Rosgena, zostało zamieszczone w katalogu dobrych praktyk12  
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Rys. 7. Stan zabezpieczenia wyboju w Krzczonowie w sierpniu 2018 roku 
 

W pracy Glixelli i in. (2016) przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych  w programie 
HEC-RAS, które w całości potwierdziły, że w proponowanym rozwiązaniu właściwie 
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12 Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad 
ich wdrażania 2018, MGGP Kraków. 
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13 Jeleński J., 2018. Muszynka – propozycja rewitalizacji, materiał do uzgodnień (niepublikowany). 
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gramie HEC-RAS, które w całości potwierdziły, że w proponowanym rozwiązaniu 
właściwie dobrano parametry odpowiadające warunkom równowagi koryta, tj. wy-
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potoku 0,008 m/m oraz napełnienia na koronie bystrza przy przepływie brzegowym 
w pełnym korycie uregulowanym. Żwirowe zaplecze bystrza uformowało się po kilku 
niewielkich wezbraniach. 

W ślad za udanym wdrożeniem zaproponowano podobne rozwiązania w wielu 
innych lokalizacjach. Przykładowe realizacje pokazano na rys. 8 i 9. 

Korony betonowych stopni potoku Muszynka13 odzwierciedlają profil potoku 
sprzed okresu jego dewastacji wywołanej deficytem wleczonego rumowiska. Dlate-
go zamiast wyburzania stopni, w których erozja doprowadziła do zniszczenia base-
nów wypadowych, zaproponowano rozwiązanie, które polega na wykonaniu bystrzy 
o koronach przesuniętych w stosunku do koron stopni o 15 m i o rzędnych niewiele 
mniejszych od rzędnych koron stopni betonowych (rys. 8). W ten sposób odtwarza 
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13 Jeleński J., 2018. Muszynka – propozycja rewitalizacji, materiał do uzgodnień (niepublikowany).



235

Rewitalizacja koryt żwirodennych przez przywracanie sekwencji bystrza – plosa, ich rola środowiskowa...

się baseny poniżej stopni – pełniące między innymi rolę rekreacyjną, oraz uzupeł-
nia odpowiednie uziarnienie skłonów bystrzy, które są w równowadze z prędkością 
przepływu miarodajnego w korycie. Zakres interwencji dotyczy wyłącznie wykonania 
i zagęszczenia nasypów z odpowiedniego rumoszu skalnego i żwiru, a pozostała część 
potoku pomiędzy stopniami ma kształtować się sama w serii bystrzy i plos.
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Rys. 8. Profil i przekrój koryta Muszynki z propozycją zamiany zdewastowanego stopnia na 
bystrze o koronie przesuniętej  w dół o 15 m od przelewu stopnia i z zachowaniem starej 
niecki wypadowej jako miejsca rekreacji 
 

Bardzo podobne rozwiązanie zastosowano na rzece Tanew14 w celu ułatwienia migracji 
ryb przez stopień betonowy. Polega ono na wbudowaniu rumoszu skalnego i żwiru w serię 
dwóch bystrzy, z wykorzystaniem ich zapleczy na tarliska ryb. Rys. 9 przedstawia profil 
interwencji inżynierskiej. 

 

 
Rys. 9. Podniesienie lustra wody rzeki Tanew celem ułatwienia migracji ryb przez istniejący 
stopień w okolicy Borowca za pomocą sekwencji ”bystrze – ploso – bystrze”, ze stosunkowo 
rozbudowanymi zapleczami bystrzy, stanowiącymi substrat tarłowy ryb łososiowatych 

                                                           

14 Jeleński J., Mikuś P. 2018. Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizowania wybranego 
(przykładowego) fragmentu rzeki Tanew przez uzupełnianie substratu żwirowego przydatnego dla ryb reofilnych 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070/17-00. 
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zasięgiem uformowanego koryta trapezowego (rys. 7). Stabilność bystrza uzyskano dzięki 
temu, że szerokość pełnego koryta w koronie bystrza wynosi około 45 m, podczas gdy sze-
rokość pełnego koryta trapezowego tylko 30 m. Skłon bystrza o spadku około 0,035 m/m, 
opartego o wychodnie skalne, znajdujące się poniżej, uformowano z rumowiska skalnego 
o uziarnieniu D50 = 0,150 m i D80 = 0,380 m. Rozwiązanie to, zgodne z pierwszym priory-
tetem Rosgena, zostało zamieszczone w katalogu dobrych praktyk12  
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3.5.2. Graniczne rozwiązania ramp narzutowych w korytach rzek: zastosowanie 
”grouted rock”, potok Trzebuńka w Stróży, rzeka Drawa w Złocieńcu  

Przepisy techniczne drogowo-mostowe, zawarte w załączniku 1 do rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2000 roku15, umożliwiają wyznaczanie 
prędkości nierozmywających podłoża (grunty spoiste i niespoiste). Prędkości niepowodujące 
rozmycia podłoża, przy głębokości strumienia równej 1 m, przedstawione są tam w formie 
tabelarycznej także dla różnych rodzajów umocnienia koryt16. Współczynniki znajdujące się 
tam można wykorzystać w nasypach w korytach rzek, pod warunkiem, że grunt jest 
zagęszczony. W pracy Jeleńskiego i Wyżgi (2016) stwierdzono na podstawie porównania 
podanych w literaturze wielkości współczynników, że zagęszczone grunty mają stosunkowo 
dużą odporność na rozmywanie, w porównaniu z narzutami kamiennymi z wydzielonych 
frakcji fragmentów skalnych o podobnym maksymalnym uziarnieniu. W przypadku 
stosowania rampy w postaci pojedynczego skłonu bystrza, które nie jest ”podparte” 
podobnym zlokalizowanym poniżej, trzeba też uwzględnić spadek linii nurtu skłonu bystrza, 
który może być kilkakrotnie większy (zwykle 5- do 10-krotnie) od spadku koryta używanego 
w równaniach równowagi serii koron bystrzy.  
 

 
Rys. 10. Bystrze w technologii ”grouted rock” poniżej kaskady zastępującej częściowo 
przebudowaną zaporę na potoku Trzebuńka w Stróży, o spadku linii nurtu 0,055 m/m (koryto 
potoku o spadku S = 0,0100 m/m, spadek średni widocznej kaskady – 0,120 m/m) 
 

W praktyce okazuje się, że do prędkości około 3 m/s, wyjątkowo do 4 m/s, można 
stosować w zagęszczonych nasypach żwir i rumosz skalny o odpowiednim uziarnieniu. 
Rozwiązania takie spełniają trzeci i czwarty priorytet  Rosgena. Po przekroczeniu 
powyższych prędkości możliwe jest zastosowanie tak zwanego grouted rock, który oznacza 
głazy osadzone w betonie – według Rosgena jest to rozwiązanie najmniej przydatne 
środowiskowo, choć skutecznie otwiera możliwość migracji ryb. 

Niemniej jednak czasami okoliczności i ewentualne przeszkody lub możliwe zagrożenia 
niejako nakazują wybór ”grouted rock” jako racjonalnej opcji, zastosowanej między innymi 
na potoku Trzebuńka w Stróży17 (rys, 10), a także na Drawie w Złocieńcu18. Rozwiązanie to 
zapewnia bowiem odpowiednie ukształtowanie wysokościowe powierzchni dna i stwarza 
właściwą szorstkość w celu zmniejszenia prędkości warstwy wody przy dnie. Zastosowane 

                                                           

15 Dz.U. nr 63 2000, poz. 735: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie.  
16 Przy głębokościach różnych od 1 m prędkości odczytane z tabel należy pomnożyć przez h⅕, gdzie h jest 
głębokością cieku podaną w metrach.  
17 Patrz galeria dotycząca potoku Trzebuńka, 
http://www.tarliskagornejraby.pl/e107_plugins/content/content.php?content.41 (dostęp: 16.07.2019) 
18 Patrz przypis nr 9. 
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widocznej kaskady – 0,120 m/m)

W praktyce okazuje się, że do prędkości około 3 m/s, wyjątkowo do 4 m/s, można 
stosować w zagęszczonych nasypach żwir i rumosz skalny o odpowiednim uziarnie-
niu. Rozwiązania takie spełniają trzeci i czwarty priorytet Rosgena. Po przekroczeniu 
powyższych prędkości możliwe jest zastosowanie tak zwanego grouted rock, który 
oznacza głazy osadzone w betonie – według Rosgena jest to rozwiązanie najmniej 
przydatne środowiskowo, choć skutecznie otwiera możliwość migracji ryb.

Niemniej jednak czasami okoliczności i ewentualne przeszkody lub możliwe zagro-
żenia niejako nakazują wybór „grouted rock” jako racjonalnej opcji, zastosowanej mię-
dzy innymi na potoku Trzebuńka w Stróży17 (rys. 10), a także na Drawie w Złocieńcu18  
Rozwiązanie to zapewnia bowiem odpowiednie ukształtowanie wysokościowe po-
wierzchni dna i stwarza właściwą szorstkość w celu zmniejszenia prędkości warstwy 
wody przy dnie. Zastosowane rozwiązanie przypomina skalne rafy, akceptowalne pod 
względem estetycznym, jeśli są podobne do naturalnych raf występujących w rejonie 
zastosowania tego rozwiązania. 
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3.5.2. Graniczne rozwiązania ramp narzutowych w korytach rzek: zastosowanie 
”grouted rock”, potok Trzebuńka w Stróży, rzeka Drawa w Złocieńcu  

Przepisy techniczne drogowo-mostowe, zawarte w załączniku 1 do rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2000 roku15, umożliwiają wyznaczanie 
prędkości nierozmywających podłoża (grunty spoiste i niespoiste). Prędkości niepowodujące 
rozmycia podłoża, przy głębokości strumienia równej 1 m, przedstawione są tam w formie 
tabelarycznej także dla różnych rodzajów umocnienia koryt16. Współczynniki znajdujące się 
tam można wykorzystać w nasypach w korytach rzek, pod warunkiem, że grunt jest 
zagęszczony. W pracy Jeleńskiego i Wyżgi (2016) stwierdzono na podstawie porównania 
podanych w literaturze wielkości współczynników, że zagęszczone grunty mają stosunkowo 
dużą odporność na rozmywanie, w porównaniu z narzutami kamiennymi z wydzielonych 
frakcji fragmentów skalnych o podobnym maksymalnym uziarnieniu. W przypadku 
stosowania rampy w postaci pojedynczego skłonu bystrza, które nie jest ”podparte” 
podobnym zlokalizowanym poniżej, trzeba też uwzględnić spadek linii nurtu skłonu bystrza, 
który może być kilkakrotnie większy (zwykle 5- do 10-krotnie) od spadku koryta używanego 
w równaniach równowagi serii koron bystrzy.  
 

 
Rys. 10. Bystrze w technologii ”grouted rock” poniżej kaskady zastępującej częściowo 
przebudowaną zaporę na potoku Trzebuńka w Stróży, o spadku linii nurtu 0,055 m/m (koryto 
potoku o spadku S = 0,0100 m/m, spadek średni widocznej kaskady – 0,120 m/m) 
 

W praktyce okazuje się, że do prędkości około 3 m/s, wyjątkowo do 4 m/s, można 
stosować w zagęszczonych nasypach żwir i rumosz skalny o odpowiednim uziarnieniu. 
Rozwiązania takie spełniają trzeci i czwarty priorytet  Rosgena. Po przekroczeniu 
powyższych prędkości możliwe jest zastosowanie tak zwanego grouted rock, który oznacza 
głazy osadzone w betonie – według Rosgena jest to rozwiązanie najmniej przydatne 
środowiskowo, choć skutecznie otwiera możliwość migracji ryb. 

Niemniej jednak czasami okoliczności i ewentualne przeszkody lub możliwe zagrożenia 
niejako nakazują wybór ”grouted rock” jako racjonalnej opcji, zastosowanej między innymi 
na potoku Trzebuńka w Stróży17 (rys, 10), a także na Drawie w Złocieńcu18. Rozwiązanie to 
zapewnia bowiem odpowiednie ukształtowanie wysokościowe powierzchni dna i stwarza 
właściwą szorstkość w celu zmniejszenia prędkości warstwy wody przy dnie. Zastosowane 

                                                           

15 Dz.U. nr 63 2000, poz. 735: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie.  
16 Przy głębokościach różnych od 1 m prędkości odczytane z tabel należy pomnożyć przez h⅕, gdzie h jest 
głębokością cieku podaną w metrach.  
17 Patrz galeria dotycząca potoku Trzebuńka, 
http://www.tarliskagornejraby.pl/e107_plugins/content/content.php?content.41 (dostęp: 16.07.2019) 
18 Patrz przypis nr 9. 
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widocznej kaskady – 0,120 m/m)

W praktyce okazuje się, że do prędkości około 3 m/s, wyjątkowo do 4 m/s, można 
stosować w zagęszczonych nasypach żwir i rumosz skalny o odpowiednim uziarnie-
niu. Rozwiązania takie spełniają trzeci i czwarty priorytet Rosgena. Po przekroczeniu 
powyższych prędkości możliwe jest zastosowanie tak zwanego grouted rock, który 
oznacza głazy osadzone w betonie – według Rosgena jest to rozwiązanie najmniej 
przydatne środowiskowo, choć skutecznie otwiera możliwość migracji ryb.

Niemniej jednak czasami okoliczności i ewentualne przeszkody lub możliwe zagro-
żenia niejako nakazują wybór „grouted rock” jako racjonalnej opcji, zastosowanej mię-
dzy innymi na potoku Trzebuńka w Stróży17 (rys. 10), a także na Drawie w Złocieńcu18  
Rozwiązanie to zapewnia bowiem odpowiednie ukształtowanie wysokościowe po-
wierzchni dna i stwarza właściwą szorstkość w celu zmniejszenia prędkości warstwy 
wody przy dnie. Zastosowane rozwiązanie przypomina skalne rafy, akceptowalne pod 
względem estetycznym, jeśli są podobne do naturalnych raf występujących w rejonie 
zastosowania tego rozwiązania. 
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Rys. 8. Profil i przekrój koryta Muszynki z propozycją zamiany zdewastowanego stopnia na 
bystrze o koronie przesuniętej  w dół o 15 m od przelewu stopnia i z zachowaniem starej 
niecki wypadowej jako miejsca rekreacji 
 

Bardzo podobne rozwiązanie zastosowano na rzece Tanew14 w celu ułatwienia migracji 
ryb przez stopień betonowy. Polega ono na wbudowaniu rumoszu skalnego i żwiru w serię 
dwóch bystrzy, z wykorzystaniem ich zapleczy na tarliska ryb. Rys. 9 przedstawia profil 
interwencji inżynierskiej. 

 

 
Rys. 9. Podniesienie lustra wody rzeki Tanew celem ułatwienia migracji ryb przez istniejący 
stopień w okolicy Borowca za pomocą sekwencji ”bystrze – ploso – bystrze”, ze stosunkowo 
rozbudowanymi zapleczami bystrzy, stanowiącymi substrat tarłowy ryb łososiowatych 

                                                           

14 Jeleński J., Mikuś P. 2018. Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizowania wybranego 
(przykładowego) fragmentu rzeki Tanew przez uzupełnianie substratu żwirowego przydatnego dla ryb reofilnych 
i rozpowszechniania siedliska 3260 rzeki włosienicznikowej. Eko-Unia. Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070/17-00. 
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Graniczne rozwiązania ramp narzutowych w korytach rzek: 
zastosowanie „grouted rock”, potok Trzebuńka w Stróży,  
rzeka Drawa w Złocieńcu 

Przepisy techniczne drogowo-mostowe, zawarte w załączniku 1 do rozporządze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2000 roku15, umożliwiają wyzna-
czanie prędkości nierozmywających podłoża (grunty spoiste i niespoiste). Prędkości 
niepowodujące rozmycia podłoża, przy głębokości strumienia równej 1 m, przed-
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rzek, pod warunkiem, że grunt jest zagęszczony. W pracy Jeleńskiego i Wyżgi (2016) 
stwierdzono na podstawie porównania podanych w literaturze wielkości współczyn-
ników, że zagęszczone grunty mają stosunkowo dużą odporność na rozmywanie, 
w porównaniu z narzutami kamiennymi z wydzielonych frakcji fragmentów skalnych 
o podobnym maksymalnym uziarnieniu. W przypadku stosowania rampy w postaci 
pojedynczego skłonu bystrza, które nie jest „podparte” podobnym zlokalizowanym 
poniżej, trzeba też uwzględnić spadek linii nurtu skłonu bystrza, który może być kilka-
krotnie większy (zwykle 5- do 10-krotnie) od spadku koryta używanego w równaniach 
równowagi serii koron bystrzy. 
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inżynierskie i ich usytuowanie. 
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h jest głębokością cieku podaną w metrach. 
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w Warszawie) związane z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa powo-
dziowego Stopnia Wodnego Włocławek zmniejszyły negatywny wpływ bariery dla 
migracji ryb, będących celem ochrony obszarów Natura 2000, dzięki przebudowie 
przepławki. Pierwsze wyniki monitoringu zmodernizowanej przepławki dają nadzieję 
na trwałą poprawę drożności Wisły dla migracji ryb (Dębowski, 2017).

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wszystkie podejmowane działania zwią-
zane z fragmentacją rzek, nowymi inwestycjami, zabiegami regulacyjnymi i utrzy-
maniowymi powinny być realizowane zgodnie z najlepszymi dostępnymi praktykami 
inżynierskimi i ekohydrologicznymi w tym zakresie. Celem stosowania tych nowo-
czesnych rozwiązań jest ograniczenie przyszłych zagrożeń dla bioróżnorodności rzek, 
ich produktywności, a przede wszystkim stanu lub potencjału ekologicznego (Pont 
i in., 2006; Mueller i in., 2011; de Jalón, 2013; ECOSTAT, 2016). Temu mają służyć 
narzędzia wypracowane w projekcie AMBER, które pozwolą na rozpoczęcie procesu 
przywracania dobrego stanu rzek oraz pozwolą na synchronizację działań w zakre-
sie ekologii, ekonomii, usług ekosystemowych oraz zarządzania (Petts, 1984; WCD, 
2000; Thorp i in., 2010; ECOSTAT, 2016). Projekt uwzględnia także oddziaływanie 
prognozowanych zmian klimatu na procesy zachodzące w ekosystemach rzecznych 
i przewiduje narzędzia umożliwiające ograniczenie zaburzeń związanych ze zmianami 
klimatycznymi (Zalewski, 2010; van Vliet, 2015). 

Zadania projektu
Projekt AMBER opiera się na sześciu pakietach zadaniowych: 

• Pakiet nr 1 „European Inventory of Stream Barriers” (Inwentaryzacja barier na 
rzekach Europy) dotyczy zgromadzenia danych do planowanego „Atlasu przegród 
na rzekach Europy”. Polega on na pozyskaniu, opracowaniu i dostarczeniu danych 
o przegrodach na rzekach Europy, będących w posiadaniu krajowych zarządców 
wód. Celem tego zadania jest udokumentowanie zagęszczenia barier na rzekach 
Unii Europejskiej oraz stworzenie odpowiedniej mapy przegród, która będzie 
aktualizowana i uzupełniana. Jej wstępna wersja (rys. 1) jest już udostępniona 
na stronach projektu AMBER.

• Pakiet nr 2 „Impacts of Barriers on Stream Habitats and Natural Capital” (Wpływ barier 
na siedliska rzeczne i kapitał naturalny) obejmuje szeroko pojętą analizę oddziaływań 
przegród na ekosystemy rzeczne oraz elementy socjoekonomiczne. Zadania obejmu-
ją stworzenie modelowych docelowych zespołów ryb (Target Fish Communities) dla 
głównych typów abiotycznych rzek w skali Europy. Kolejny krok polega na określeniu 
potencjalnych oddziaływań przegród na zespoły ryb oraz modelowaniu zmian siedlisk 
rzecznych w konsekwencji budowy lub usunięcia przegrody (de Leaniz, 2008). 
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i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie (IRS) są wiodącymi 
partnerami w tym projekcie, zarządzającymi jednym z głównych zadań naukowych.

Projekt AMBER umożliwi powiązanie informacji gromadzonych z udziałem społe-
czeństwa – w ramach tzw. nauki obywatelskiej, z najnowocześniejszymi technologiami 
badawczymi, jak analiza środowiskowego DNA, wykorzystanie dronów czy ewaluacja 
usług środowiskowych. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie mapy rozmieszczenia 
zapór na rzekach Europy (rys. 1) oraz oszacowanie ich oddziaływania na ekosystemy 
(Rosenberg i in., 1997; WCD, 2000; Schinegger i in., 2011). W ramach projektu na-
wiązano współpracę z firmami branży hydroelektrycznej, dostawcami wody do celów 
komunalnych i przemysłowych, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami węd-
karzy – w tym z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz z władzami lokalnymi.

Celem projektu AMBER jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą 
być zastosowane dla ograniczenia skutków fragmentacji rzek Europy. Rozwijane będą 
nowatorskie metody przywracania drożności ekologicznej rzek przez adaptacyjne 
zarządzanie piętrzeniami (Zalewski, 2002, 2014). Projekt koncentruje się na złożonym 
problemie fragmentacji rzek przez opracowanie narzędzi dla adaptacyjnego zarzą-
dzania barierami. W efekcie połączone zostaną metody planowania działań, zarzą-
dzania i monitoringu. Umożliwi to systematyczne testowanie i kalibrację założeń dla 
minimalizacji oddziaływania przegród oraz ich dostosowanie do konkretnych sytuacji.

Projekt AMBER ma także za zadanie zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem 
fragmentacji rzek, oddziaływań zapór na ekosystemy wód śródlądowych oraz na po-
trzebę zastosowania innowacyjnych rozwiązań dla przywrócenia drożności ekologicz-
nej rzek. Niemal wszystkie główne rzeki Europy są odcięte od połączenia z morzem 
przez zapory (Dynesius i Nilsson, 1994; Chao, 1995; Rosenberg i in., 2000), co ma 
katastrofalne skutki dla populacji wielu gatunków, włączając kluczowe gatunki wę-
drowne jak: jesiotr, łosoś, troć wędrowna czy węgorz, z których część już wyginęła 
w niektórych regionach. Dla przykładu, w Holandii i Niemczech przegrody na Renie 
uniemożliwiają migrację łososia, jesiotra i alozy, zaś na Półwyspie Iberyjskim łosoś 
całkowicie zanikł w większości rzek. Również w Polsce populacje jesiotra i łososia 
wyginęły, a stada wędrownej troci i certy wielokrotnie zmniejszyły swą liczebność 
w drugiej połowie XX wieku, wskutek przegrodzenia głównych rzek, stanowiących 
szlaki wędrówek (w tym Wisły we Włocławku), fragmentacji i regulacji mniejszych 
dopływów, gdzie zlokalizowane były tarliska oraz drastycznego pogorszenia jakości 
wody (Backiel, 1985; Wiśniewolski i Engel, 2006). 

Od dwudziestu lat prowadzony jest jednak program restytucji tych gatunków, 
który w przypadku troci, łososia i certy przynosi już wymierne efekty przyrodnicze 
(przystępujące do rozrodu populacje, głównie w rzekach Pomorza) i gospodarcze 
(odłowy w Bałtyku, dolnej Wiśle i Odrze, wędkarstwo) (Bartel, 2001). Ostatnio podej-
mowane działania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie (RZGW 
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w Warszawie) związane z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa powo-
dziowego Stopnia Wodnego Włocławek zmniejszyły negatywny wpływ bariery dla 
migracji ryb, będących celem ochrony obszarów Natura 2000, dzięki przebudowie 
przepławki. Pierwsze wyniki monitoringu zmodernizowanej przepławki dają nadzieję 
na trwałą poprawę drożności Wisły dla migracji ryb (Dębowski, 2017).

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wszystkie podejmowane działania zwią-
zane z fragmentacją rzek, nowymi inwestycjami, zabiegami regulacyjnymi i utrzy-
maniowymi powinny być realizowane zgodnie z najlepszymi dostępnymi praktykami 
inżynierskimi i ekohydrologicznymi w tym zakresie. Celem stosowania tych nowo-
czesnych rozwiązań jest ograniczenie przyszłych zagrożeń dla bioróżnorodności rzek, 
ich produktywności, a przede wszystkim stanu lub potencjału ekologicznego (Pont 
i in., 2006; Mueller i in., 2011; de Jalón, 2013; ECOSTAT, 2016). Temu mają służyć 
narzędzia wypracowane w projekcie AMBER, które pozwolą na rozpoczęcie procesu 
przywracania dobrego stanu rzek oraz pozwolą na synchronizację działań w zakre-
sie ekologii, ekonomii, usług ekosystemowych oraz zarządzania (Petts, 1984; WCD, 
2000; Thorp i in., 2010; ECOSTAT, 2016). Projekt uwzględnia także oddziaływanie 
prognozowanych zmian klimatu na procesy zachodzące w ekosystemach rzecznych 
i przewiduje narzędzia umożliwiające ograniczenie zaburzeń związanych ze zmianami 
klimatycznymi (Zalewski, 2010; van Vliet, 2015). 

Zadania projektu
Projekt AMBER opiera się na sześciu pakietach zadaniowych: 

• Pakiet nr 1 „European Inventory of Stream Barriers” (Inwentaryzacja barier na 
rzekach Europy) dotyczy zgromadzenia danych do planowanego „Atlasu przegród 
na rzekach Europy”. Polega on na pozyskaniu, opracowaniu i dostarczeniu danych 
o przegrodach na rzekach Europy, będących w posiadaniu krajowych zarządców 
wód. Celem tego zadania jest udokumentowanie zagęszczenia barier na rzekach 
Unii Europejskiej oraz stworzenie odpowiedniej mapy przegród, która będzie 
aktualizowana i uzupełniana. Jej wstępna wersja (rys. 1) jest już udostępniona 
na stronach projektu AMBER.

• Pakiet nr 2 „Impacts of Barriers on Stream Habitats and Natural Capital” (Wpływ barier 
na siedliska rzeczne i kapitał naturalny) obejmuje szeroko pojętą analizę oddziaływań 
przegród na ekosystemy rzeczne oraz elementy socjoekonomiczne. Zadania obejmu-
ją stworzenie modelowych docelowych zespołów ryb (Target Fish Communities) dla 
głównych typów abiotycznych rzek w skali Europy. Kolejny krok polega na określeniu 
potencjalnych oddziaływań przegród na zespoły ryb oraz modelowaniu zmian siedlisk 
rzecznych w konsekwencji budowy lub usunięcia przegrody (de Leaniz, 2008). 
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i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie (IRS) są wiodącymi 
partnerami w tym projekcie, zarządzającymi jednym z głównych zadań naukowych.

Projekt AMBER umożliwi powiązanie informacji gromadzonych z udziałem społe-
czeństwa – w ramach tzw. nauki obywatelskiej, z najnowocześniejszymi technologiami 
badawczymi, jak analiza środowiskowego DNA, wykorzystanie dronów czy ewaluacja 
usług środowiskowych. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie mapy rozmieszczenia 
zapór na rzekach Europy (rys. 1) oraz oszacowanie ich oddziaływania na ekosystemy 
(Rosenberg i in., 1997; WCD, 2000; Schinegger i in., 2011). W ramach projektu na-
wiązano współpracę z firmami branży hydroelektrycznej, dostawcami wody do celów 
komunalnych i przemysłowych, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami węd-
karzy – w tym z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz z władzami lokalnymi.

Celem projektu AMBER jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą 
być zastosowane dla ograniczenia skutków fragmentacji rzek Europy. Rozwijane będą 
nowatorskie metody przywracania drożności ekologicznej rzek przez adaptacyjne 
zarządzanie piętrzeniami (Zalewski, 2002, 2014). Projekt koncentruje się na złożonym 
problemie fragmentacji rzek przez opracowanie narzędzi dla adaptacyjnego zarzą-
dzania barierami. W efekcie połączone zostaną metody planowania działań, zarzą-
dzania i monitoringu. Umożliwi to systematyczne testowanie i kalibrację założeń dla 
minimalizacji oddziaływania przegród oraz ich dostosowanie do konkretnych sytuacji.

Projekt AMBER ma także za zadanie zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem 
fragmentacji rzek, oddziaływań zapór na ekosystemy wód śródlądowych oraz na po-
trzebę zastosowania innowacyjnych rozwiązań dla przywrócenia drożności ekologicz-
nej rzek. Niemal wszystkie główne rzeki Europy są odcięte od połączenia z morzem 
przez zapory (Dynesius i Nilsson, 1994; Chao, 1995; Rosenberg i in., 2000), co ma 
katastrofalne skutki dla populacji wielu gatunków, włączając kluczowe gatunki wę-
drowne jak: jesiotr, łosoś, troć wędrowna czy węgorz, z których część już wyginęła 
w niektórych regionach. Dla przykładu, w Holandii i Niemczech przegrody na Renie 
uniemożliwiają migrację łososia, jesiotra i alozy, zaś na Półwyspie Iberyjskim łosoś 
całkowicie zanikł w większości rzek. Również w Polsce populacje jesiotra i łososia 
wyginęły, a stada wędrownej troci i certy wielokrotnie zmniejszyły swą liczebność 
w drugiej połowie XX wieku, wskutek przegrodzenia głównych rzek, stanowiących 
szlaki wędrówek (w tym Wisły we Włocławku), fragmentacji i regulacji mniejszych 
dopływów, gdzie zlokalizowane były tarliska oraz drastycznego pogorszenia jakości 
wody (Backiel, 1985; Wiśniewolski i Engel, 2006). 

Od dwudziestu lat prowadzony jest jednak program restytucji tych gatunków, 
który w przypadku troci, łososia i certy przynosi już wymierne efekty przyrodnicze 
(przystępujące do rozrodu populacje, głównie w rzekach Pomorza) i gospodarcze 
(odłowy w Bałtyku, dolnej Wiśle i Odrze, wędkarstwo) (Bartel, 2001). Ostatnio podej-
mowane działania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie (RZGW 
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W celu oceny wpływu barier na siedliska powstał koncepcyjny model pozwa-
lający na priorytetyzację działań w skali kontynentalnej na bazie indeksu siedlisko-
wego. Powstał także protokół oceny drożności barier poprzez wizję lokalną i analizę 
zawartości środowiskowego DNA (eDNA), która pozwala na stwierdzenie, czy dane 
gatunki ryb występują po obu stronach przegrody. Jest to szczególnie przydatne do 
oceny możliwości pokonywania barier przez anadromiczne gatunki dwuśrodowisko-
we, które w cyklu życiowym wędrują między wodami słodkimi, gdzie się rozmnażają, 
a morzem, w którym żerują i osiągają dojrzałość. Ich występowanie powyżej bariery, 
udokumentowane przez badania eDNA, wskazuje na możliwość pokonywania prze-
szkody przez osobniki wstępujące na tarło do rzeki. 

Przeprowadzono opracowanie danych o zespołach ryb w rzekach różnych typów 
z Polski oraz większości krajów UE, które brały udział w ćwiczeniu interkalibracyjnym 
metod oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny (wykorzystano bazę 
danych stworzoną dla potrzeb Interkalibracji) (WFD Intercalibration, 2011). Równo-
legle występujące w wodach Europy gatunki ryb przyporządkowano do odpowied-
nich grup funkcjonalnych (gildii), z wykorzystaniem danych literaturowych (Brylińska, 
2000; Kottelat i Freyhof, 2007) oraz opracowania wykonanego przez międzynarodo-
wy zespół ekspertów w ramach wcześniejszego projektu EFI+ „Udoskonalenie i zwięk-
szenie zasięgu przestrzennego Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI”, wy-
konanego w latach 2007-2009 w ramach VI Programu Ramowego UE (EFI+ Manual, 
2009; Logez i in., 2013). Na tej podstawie określono 15 modelowych docelowych 
zespołów ryb (Target Fish Communities) dla rzek różnych typów, z uwzględnieniem 
zróżnicowania ekoregionów Europy. Wykorzystano również dane o występujących 
w rzekach charakterystycznych grup gatunków (gildii) oraz o warunkach środowisko-
wych (Vogt i in., 2007; Panagos i in., 2012; European Soil Data Centre ESDAC, 2018; 
IHME1500, 2018; Metzger, 2018). Następnie przygotowano mapę rozmieszczenia 
odcinków rzek wykazujących siedliska wspierające poszczególne typy grup gatun-
ków. Mapa ta stanowi podstawę referencyjną oceny wpływu barier na siedliska ryb 
w rzekach różnego typu. Przy jej wykorzystaniu opracowano także metodykę oceny 
modyfikacji wpływu barier na siedliska w wyniku prognozowanych zmian klimatycz-
nych (Zalewski i Najman, 1985; Zalewski, 2010; Roudier i in., 2016).

Jednym z ważnych zadań projektu było rozwinięcie metod oceny wpływu barier na 
siedliska za pomocą modeli symulacyjnych. Istotnym ograniczeniem zastosowania takich 
modeli w skali kontynentalnej jest konieczność zebrania danych terenowych opisujących 
siedliska w szczegółowej skali, odpowiadającej zasięgowi sensorycznemu organizmów. 
W ramach projektu opracowano efektywną metodykę zbioru danych przy użyciu telede-
tekcji i bezzałogowych statków powietrznych. Pozwoli to na szerokie zastosowanie modeli 
symulacyjnych siedlisk, takich jak MesoHABSIM (Parasiewicz, 2003, 2007). Technologia 
ta została rozwinięta i zastosowana w ocenie siedlisk Wisły poniżej Włocławka. 
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• Pakiet nr 3 „Connectivity benefits and trade-offs” (Korzyści drożności i kompro-
misy) – w zadaniu tym prace koncentrują się nad rozwojem narzędzi decyzyjnych 
pozwalających na inteligentne zarządzanie barierami w skali Europy. Stosowane 
są innowacyjne metody, takie jak badania DNA pobranego ze środowiska wodne-
go (e-DNA) w celu potwierdzenia obecności kluczowych gatunków zagrożonych 
przez fragmentację rzek. Rozwijane są również metody kartowania siedlisk rzecz-
nych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz urządzeń do 
pomiaru prędkości i głębokości wody (Suska i in. – ten tom). Opracowano rów-
nież aplikację internetową, umożliwiającą inwentaryzację i ogólną klasyfikację 
barier przez amatorów, z wykorzystaniem smartfonów.

• Pakiet nr 4 „Case Studies & Demonstration Phase on Adaptive Barrier Mana-
gement” (Studia przypadków i faza demonstracyjna adaptacyjnego zarządza-
nia barierami) dotyczy badań na wybranych sześciu obiektach pilotażowych. 
Do nich należy m.in. zapora na Wiśle we Włocławku wraz ze zmodernizowaną 
w 2014 roku przepławką, a także obiekty piętrzące na rzekach Hiszpanii, Francji, 
Szkocji, Dani, Irlandii oraz Niemiec.

• Pakiet nr 5 „Dissemination and Citizen Science” (Propagowanie i nauka obywatel-
ska) zajmuje się rozpropagowaniem informacji o projekcie, jego wynikach, a także 
zaangażowaniem społeczeństwa w zdobywanie danych o nieudokumentowanych 
barierach na rzekach. 

• Pakiet nr 6 „Coordination and management” (Koordynacja i zarządzanie) poświę-
cony jest sprawom administracyjnym i organizacji działań w projekcie.

Wyniki projektu
Dotychczas, przez trzy lata realizacji projektu, dokonano już wielu osiągnięć 

naukowych. W pakiecie 1. zinwentaryzowano ponad 500 000 barier i liczba ta z pew-
nością się podwoi. Przeprowadzona weryfikacja terenowa wskazuje, że w skali rzek 
Europy niewielka część istniejących barier jest zinwentaryzowana w krajowych ba-
zach danych (zaledwie ok. 3%). Pozwala to już szacować, iż w Europie średnio co kilo-
metr rzeki możemy się spodziewać przegrody antropogenicznej. W ramach propaga-
cji wiedzy i włączenia społeczeństwa do procesu zbioru danych stworzono aplikację 
androidową „Barrier Tracker”. Służy ona do weryfikacji zgromadzonych danych oraz 
ich uzupełniania o materiał fotograficzny oraz współrzędne lokalizacji i podstawowe 
dane dla nieudokumentowanych przegród na rzekach. Aplikacja została udostęp-
niona w Internecie w różnych wersjach językowych, w tym polskiej, co umożliwia 
weryfikację rozmieszczenia przegród oraz zbieranie danych przez szerokie grono osób 
zainteresowanych stanem wód (np. wędkarzy, przyrodników itp.).
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zróżnicowania ekoregionów Europy. Wykorzystano również dane o występujących 
w rzekach charakterystycznych grup gatunków (gildii) oraz o warunkach środowisko-
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odcinków rzek wykazujących siedliska wspierające poszczególne typy grup gatun-
ków. Mapa ta stanowi podstawę referencyjną oceny wpływu barier na siedliska ryb 
w rzekach różnego typu. Przy jej wykorzystaniu opracowano także metodykę oceny 
modyfikacji wpływu barier na siedliska w wyniku prognozowanych zmian klimatycz-
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siedliska za pomocą modeli symulacyjnych. Istotnym ograniczeniem zastosowania takich 
modeli w skali kontynentalnej jest konieczność zebrania danych terenowych opisujących 
siedliska w szczegółowej skali, odpowiadającej zasięgowi sensorycznemu organizmów. 
W ramach projektu opracowano efektywną metodykę zbioru danych przy użyciu telede-
tekcji i bezzałogowych statków powietrznych. Pozwoli to na szerokie zastosowanie modeli 
symulacyjnych siedlisk, takich jak MesoHABSIM (Parasiewicz, 2003, 2007). Technologia 
ta została rozwinięta i zastosowana w ocenie siedlisk Wisły poniżej Włocławka. 
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• Pakiet nr 3 „Connectivity benefits and trade-offs” (Korzyści drożności i kompro-
misy) – w zadaniu tym prace koncentrują się nad rozwojem narzędzi decyzyjnych 
pozwalających na inteligentne zarządzanie barierami w skali Europy. Stosowane 
są innowacyjne metody, takie jak badania DNA pobranego ze środowiska wodne-
go (e-DNA) w celu potwierdzenia obecności kluczowych gatunków zagrożonych 
przez fragmentację rzek. Rozwijane są również metody kartowania siedlisk rzecz-
nych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz urządzeń do 
pomiaru prędkości i głębokości wody (Suska i in. – ten tom). Opracowano rów-
nież aplikację internetową, umożliwiającą inwentaryzację i ogólną klasyfikację 
barier przez amatorów, z wykorzystaniem smartfonów.

• Pakiet nr 4 „Case Studies & Demonstration Phase on Adaptive Barrier Mana-
gement” (Studia przypadków i faza demonstracyjna adaptacyjnego zarządza-
nia barierami) dotyczy badań na wybranych sześciu obiektach pilotażowych. 
Do nich należy m.in. zapora na Wiśle we Włocławku wraz ze zmodernizowaną 
w 2014 roku przepławką, a także obiekty piętrzące na rzekach Hiszpanii, Francji, 
Szkocji, Dani, Irlandii oraz Niemiec.

• Pakiet nr 5 „Dissemination and Citizen Science” (Propagowanie i nauka obywatel-
ska) zajmuje się rozpropagowaniem informacji o projekcie, jego wynikach, a także 
zaangażowaniem społeczeństwa w zdobywanie danych o nieudokumentowanych 
barierach na rzekach. 

• Pakiet nr 6 „Coordination and management” (Koordynacja i zarządzanie) poświę-
cony jest sprawom administracyjnym i organizacji działań w projekcie.

Wyniki projektu
Dotychczas, przez trzy lata realizacji projektu, dokonano już wielu osiągnięć 

naukowych. W pakiecie 1. zinwentaryzowano ponad 500 000 barier i liczba ta z pew-
nością się podwoi. Przeprowadzona weryfikacja terenowa wskazuje, że w skali rzek 
Europy niewielka część istniejących barier jest zinwentaryzowana w krajowych ba-
zach danych (zaledwie ok. 3%). Pozwala to już szacować, iż w Europie średnio co kilo-
metr rzeki możemy się spodziewać przegrody antropogenicznej. W ramach propaga-
cji wiedzy i włączenia społeczeństwa do procesu zbioru danych stworzono aplikację 
androidową „Barrier Tracker”. Służy ona do weryfikacji zgromadzonych danych oraz 
ich uzupełniania o materiał fotograficzny oraz współrzędne lokalizacji i podstawowe 
dane dla nieudokumentowanych przegród na rzekach. Aplikacja została udostęp-
niona w Internecie w różnych wersjach językowych, w tym polskiej, co umożliwia 
weryfikację rozmieszczenia przegród oraz zbieranie danych przez szerokie grono osób 
zainteresowanych stanem wód (np. wędkarzy, przyrodników itp.).
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3. opracowanie kompleksowego i elastycznego systemu zarządzania barierami oraz 
przewodnika decyzyjnego dla organizacji pozarządowych, organów zarządzają-
cych wodami i tworzących regulacje prawne oraz przemysłu, który będzie obej-
mował: wpływy ekologiczne, analizę kosztów i korzyści, czynniki socjologiczne 
i ekonomiczne oraz modelowanie w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym.

W toku projektu AMBER dotychczas powstały produkty mające na celu umoż-
liwienie precyzyjnej oceny wpływu barier na ekologię rzek: atlas barier na rzekach 
Europy, aplikacja umożliwiająca gromadzenie danych przez szerokie grono osób 
zainteresowanych rzekami, mapa typów ichtiologicznych rzek, wraz z określeniem 
charakterystycznych docelowych zespołów ryb. W wyniku projektu AMBER tworzony 
jest też zestaw narzędzi naukowych pozwalających na dokumentację i ocenę wpływu 
barier na ekosystemy rzeczne. Będą one udostępnione w formie protokołów tereno-
wych i analitycznych, a także w monografii metodologicznej. Umożliwi to szerokie 
zastosowanie opracowanych narzędzi przy zarządzaniu barierami na europejskich 
rzekach i w konsekwencji poprawę stanu ekologicznego rzek.

Podziękowania
Pracę przygotowano w ramach projektu AMBER (Adaptive Management of Bar-

riers in European Rivers – Adaptacyjne zarządzanie barierami na rzekach Europy).
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W ramach studiów przypadku udokumentowano także funkcjonalność zmoder-
nizowanej przepławki technicznej na zaporze we Włocławku. Wykorzystano przy 
tym badania telemetryczne i podwodne kamery rejestrujące przepływające ryby 
(Dębowski, 2017). 
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MODYFIKACJA HYDROTECHNICZNA 
NIEWIELKIEJ SIECI DOPŁYWÓW 
POWIERZCHNIOWYCH JAKO 
EKOHYDROLOGICZNE NARZĘDZIE OCHRONY 
EKOSYSTEMU JEZIORA PRZEPŁYWOWEGO 
NA PRZYKŁADZIE JEZIORA ŚWIĘTEGO 
W OBRZE

Wstęp
W skali geologicznej systemy rzeczno-jeziorne podlegają ciągłym dynamicznym 

zmianom. Cieki odwadniające zlewnie dostarczają do jezior składniki organiczne wy-
płukane z litosfery i zawiesinę mineralną, przyczyniając się do stopniowego wypełnia-
nia materią mis jeziornych i procesów lądowacenia (Bajkiewicz-Grabowska, 2002). 
W kontekście naturalnych przemian środowiska, zmiany te z roku na rok są praktycz-
nie niezauważalne, jednakże wskutek przekształceń antropogenicznych w zlewniach 
tempo transportu i transformacji materii zostało zwielokrotnione (Schindler, 2006; 
Grochowska, 2015). Wskutek wzrostu dostawy materii biogennej, cieki, ale przede 
wszystkim jeziora, gwałtownie zwiększyły swoje możliwości produkcji materii auto-
chtonicznej. Efektem intensyfikacji produkcji pierwotnej w obrębie mis jeziornych 
jest wytwarzanie znacznych ładunków biosestonu (Zdanowski, 1982; Grochowska 
i in., 2018), przede wszystkim w postaci fitoplanktonu, ale również planktonu zwie-
rzęcego i mikroorganizmów. To z kolei zasadniczo zmienia chemizm i strukturę fi-
zyczną wód powierzchniowych w stosunku do wód rzecznych, które zasilają jeziora 
przepływowe. Pojawia się bowiem zawiesina organizmów w niespotykanej dla wód 
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relatywnie głęboki, dimiktyczny, o głębokości maksymalnej ponad 15 m (IRS, 1959) 
i umiarkowanej żyzności (UWM w Olsztynie, 2018). Podstawowe dane morfometryczne 
i środowiskowe zawiera tabela 1.

Tabela 1. Podstawowe dane limnometryczne i środowiskowe badanych jezior

Parametr/jezioro Berzyńskie Święte
Powierzchnia [ha] 331 23,3

Głębokość maksymalna [m] 4,5 15,3
Głębokość średnia [m] 2,4 8,9

Typ cyrkulacyjny polimiktyczny
dimiktyczny

(eumiksja w kierunku 
bradymiksji)

Podatność na degradację 
wg Kudelskiej i in. (1994)

bardzo wysoka
(poza kategorią)

umiarkowana (II kategoria)

Status troficzny hipertrofia mierna eutrofia

Rów Pintus łączy oba jeziora, pokonując równoleżnikowo odcinek około 2400 m. 
W połowie swojego biegu odbiera wody melioracyjne z głównego prawobrzeżnego 
dopływu, jakim jest rów odprowadzający wody z lokalnej przepompowni melioracyj-
nej. We wskazanej lokalizacji znajduje się także wlot lewobrzeżnego dopływu, stano-
wiącego również element sieci melioracyjnej (rów Kalinka). Współcześnie dopływ ten 
nie niesie wody. Rów Pintus ma przeciętne wymiary przekroju koryta w granicach: 
szerokość dna około 1 m, szerokość przy powierzchni 1,5-2,5 m, głębokość 0,2-0,5 m. 
Kształt przekroju poprzecznego nawiązuje do trapezu, lecz na wielu odcinkach ulega 
on naturalizacji do zwartej paraboloidy.

Metodyka
Poligon prac terenowych (rys. 1) obejmował punkty rozlokowane na osi 

hydrologiczno-melioracyjnej obecnego systemu zasilania rowu Pintus, to jest punkt 
reprezentatywny dla górnej zlewni (zbieg rowów melioracyjnych w siedlisku Zim-
ne Kąty zasilających rów Pintus od północy), punkt na przepompowni melioracyj-
nej w połowie biegu Pintusa (Krutla), punkt na wlocie Pintusa do Jeziora Świętego 
i wreszcie punkt na wylocie tego cieku poniżej Jeziora Świętego. Ponadto badaniami 
objęto wody wypływające z Jeziora Berzyńskiego. Ich chemizm posłużył do symulacji 
ładunku materii biogennej, która byłaby kierowana do Jeziora Świętego w przypadku 
podjęcia odbudowy połączenia hydraulicznego obu jezior.

Na każdym stanowisku pomiarowym wykonywano badania przepływu wody 
metodą Harlachera (Bajkiewicz-Grabowska i Magnuszewski, 2009) przy użyciu 
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rzecznych biomasie, wzrasta odczyn wód i z reguły maleją stężenia soli biogennych 
(fosforanów, jonów amonowych i azotanowych). Naturalną konsekwencją wysokiej 
produktywności jeziora jest przejęcie cech chemizmu wody przez ciek, który z takiego 
akwenu wypływa. Następuje zatem dwustronna interakcja w układzie rzeka – jezioro, 
transformująca przemieszczającą się wzdłuż osi hydrologicznej materię.

Z punktu widzenia ochrony wód jeziornych w warunkach silnie przekształconych 
zlewni w naszym kraju należy przyjąć, że zasadniczo przepływowość jezior jest cechą 
wzmagającą eutrofizację (Kudelska i in., 1994). Mało jest bowiem przykładów, w których 
wody cieków stanowią czynnik rozcieńczający stężenia biogenów w akwenie stagnującym. 

Poparcie tych tez wynikami badań naukowych ma duże znaczenie utylitarne, bo 
często wśród użytkowników wód pokutuje osąd, że akweny stojące potrzebują wody 
z zewnątrz, aby poprawić swoją jakość przez jej „odświeżenie” czy „dotlenienie”. 
Oczywiście, sytuacja taka może mieć miejsce w niektórych przypadkach (nadmiernie 
zanieczyszczone małe oczka wodne, stawy, sztuczne lub seminaturalne łowiska węd-
karskie zagrożone przyduchą itp.), niemniej jednak dla jezior naturalnie izolowanych 
hydrologicznie lub o długim czasie retencji zwiększanie stopnia przepływowości bę-
dzie zawsze oznaczać większą ekspozycję na zewnętrzny ładunek zanieczyszczeń. I od-
wrotnie – ograniczenie tej ekspozycji przez umiejętne zabiegi hydrotechniczne czy 
melioracyjne może pozytywnie wpływać na bilans biogenów jeziora przepływowego.

Celem pracy było określenie przydatności modyfikacji hydrotechnicznych nie-
wielkiej sieci dopływów powierzchniowych do ochrony ekosystemu jeziornego na 
przykładzie potencjalnych scenariuszy gospodarowania wodami w zlewni Jeziora 
Świętego w Obrze.

Materiał i metody

Teren badań
Badaniami objęto dolny fragment zlewni rzeki Dojcy oraz okolice Jeziora Świę-

tego. Jezioro Święte w wyniku prac regulacyjnych, przeprowadzonych w XIX wieku, 
zostało sztucznie połączone z największym w biegu Dojcy Jeziorem Berzyńskim 
(331 ha – WIOŚ, 2012). Rów Pintus, który połączył te akweny, stał się drugim odpły-
wem dla Jeziora Berzyńskiego i tym samym akwen ten stał się obszarem występowa-
nia rzadkiego dla naszych pojezierzy zjawiska bifurkacji powierzchniowej.

Jezioro Berzyńskie jest akwenem płytkim (głębokość maksymalna 4,5 m), niestra-
tyfikowanym i silnie przepływowym, o wysokiej trofii (WIOŚ, 2012), klasyfikowanym 
jako jednolita część wód o złym stanie ekologicznym. Z kolei Jezioro Święte to zbiornik 
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wem dla Jeziora Berzyńskiego i tym samym akwen ten stał się obszarem występowa-
nia rzadkiego dla naszych pojezierzy zjawiska bifurkacji powierzchniowej.

Jezioro Berzyńskie jest akwenem płytkim (głębokość maksymalna 4,5 m), niestra-
tyfikowanym i silnie przepływowym, o wysokiej trofii (WIOŚ, 2012), klasyfikowanym 
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Wyniki badań i dyskusja
Podjęte w latach 2017-2018 prace badawcze umożliwiły sporządzenie aktualne-

go dla obecnego układu hydrologicznego bilansu wody i materii biogennej. Poniżej 
podano krótką charakterystykę uzyskanych wyników, zaś w dalszej części artykułu 
przedyskutowano warianty gospodarowania wodą w tej przekształconej antropoge-
nicznie zlewni. Warianty te przyjęto zgodnie z przyjmowanymi przez użytkowników 
wód możliwymi scenariuszami dalszego postępowania: 
1. Wariant pierwszy zakładał brak jakichkolwiek modyfi kacji w zakresie melioracji, 

to jest pozostawienie bez ingerencji niedrożnego odcinka rowu Pintus na wypły-
wie z Jeziora Berzyńskiego. W tym wariancie zlewnia rowu Pintus ogranicza się 
do terenów rolniczych i miejscowości o zabudowie rozproszonej położonych na 
północ od Jeziora Świętego (około 5 km2).

2. Wariant drugi zakładał przywrócenie połączenia między jeziorami. Wariant ten 
był popierany przez duży odsetek mieszkańców, którzy uważali, że dopływ wody 
do Jeziora Świętego jest dla tego akwenu czynnikiem determinującym dobry stan 
wód (utożsamiano historyczną, doskonałą jakość wody Jeziora Świętego z faktem 
istnienia tego połączenia w ubiegłych dekadach).

3. Wariant trzeci, z pewnymi modyfi kacjami, został zaproponowany przez zespół na-
ukowców z Katedry Inżynierii Ochrony Wód UWM w Olsztynie (UWM w Olszynie, 
2018), jako jeden z elementów ochrony jeziora przed postępującą eutrofi zacją. 

Jakość wód cieków w osi hydrologiczno-melioracyjnej 
Powodowo/Krutla/Pintus 

Wskaźniki zanieczyszczenia związkami mineralnymi
Wysokie wartości przewodnictwa elektrolitycznego wskazują na zanieczyszczenie 

wód związkami mineralnymi. Bardzo wysokie wartości tego parametru, przekracza-
jące 1000 µS/cm, obserwowano na stanowisku Zimne Kąty: wiosną i na początku 
lata, a także jesienią i zimą 2017 roku oraz w całym okresie badań w 2018 roku 
(średnia ok. 1073 µS/cm). W dwóch pozostałych lokalizacjach na ciekach kierują-
cych wody do Jeziora Świętego przewodnictwo było wyraźnie niższe, ale wciąż była 
to wartość wskazująca na potencjalne zanieczyszczenie substancjami mineralnymi 
(średnio 885-862 µS/cm). Wody odpływające ze zbiornika Święte charakteryzowały 
się podwyższonymi wartościami przewodnictwa od grudnia 2017 roku do kwietnia 
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przepływomierza elektromagnetycznego Valeport 801 – pobierano próbki do ozna-
czeń fi zykochemicznych (związki fosforowe, azotowe, materia organiczna i minerali-
zacja zgodnie z standardami w hydrochemii – Hermanowicz i in., 1999) oraz określa-
no in situ warunki termiczno-tlenowe (sonda optyczna YSI Pro ODO).

 
Rys. 1. Lokalizacja punktów kontrolnych monitoringu cieków w zlewni  
 

Na podstawie wyników uzyskanych w rocznym cyklu badań (kwiecień 2017-kwiecień 
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in., 1992), kąpielisko (współczynniki jednostkowe za Szyper, 2000) oraz depozycję 
atmosferyczną (depozycja 0,441 kg P/ha∙rok1 i 11,15 kg N/ha∙rok1, na podstawie danych 
WIOŚ Poznań (Raport WIOŚ, 2016). 
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popierany przez duży odsetek mieszkańców, którzy uważali, że dopływ wody do 
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Pozostałe wody dopływów charakteryzowały się dwukrotnie (Pintus – dopływ) lub 
trzykrotnie niższymi (przepompownia Krutla) średnimi zawartościami tej formy fos-
foru, która wykorzystywana jest przez glony do produkcji biomasy w zbiorniku.

Jakość wody na odpływie z Jeziora Berzyńskiego 
Badania wody odpływającej z Jeziora Berzyńskiego wykazały lekko podwyższo-

ne pH (średnio 7,7), wysoki stopień natlenienia (średnio ponad 88%), utrzymujące 
się wysokie przewodnictwo elektrolityczne (średnio ponad 542 µS/cm), stosunkowo 
wysoką ilość chlorków (średnio powyżej 45 mg Cl l-1) oraz wysoką zawartość wapnia 
(średnio ok. 73 mg Ca l-1), która decydowała o twardości całkowitej wody. 

Wskaźniki informujące o ilości materii organicznej były typowe dla wód zeutrofizowa-
nych i średnio wyniosły: 7,02 mg O2 l

-1 (BZT5), 15,62 mg O2 l
-1 (utlenialność), 0,230 mg P l-1 

(fosfor organiczny), 0,966 mg N l-1 (azot organiczny) i 12,00 mg C l-1 (OWO). Parametrami 
potwierdzającymi, że wody odpływu z Jeziora Berzyńskiego posiadają cechy wód o dużej 
produktywności jest wysokie stężenie chlorofilu, barwnika występującego w glonach 
(średnio 43,67 µg l-1, w miesiącach letnich – 75-98 µg l-1) oraz bardzo wysoka ilość zawie-
siny (średnio ok. 13,00 mg l-1). 

Przez cały okres badań organoleptycznie stwierdzano zielone zabarwienie wody 
i praktycznie znikomą jej przezroczystość (0,2-0,5 m). Wynoszona z jeziora ilość 
związków azotu w formie mineralnej była również wysoka, zwłaszcza w przypadku 
azotu amonowego. Zawartość całkowita fosforu była charakterystyczna już dla zbior-
ników hipertroficznych (średnio powyżej 0,25 mg w litrze). 

Jakość wody w tym punkcie pomiarowym była więc zdecydowanie gorsza niż 
w Jeziorze Świętym, co wskazuje na korzyści środowiskowe płynące ze współczesne-
go zamknięcia przepływu z Jeziora Berzyńskiego kanałem Pintus do Jeziora Świętego.

Analiza potencjalnych wariantów działań  
w zlewni w kontekście obciążenia  
Jeziora Świętego materią biogenną

Dopływ ładunku biogenów do Jeziora Świętego był przedmiotem całorocznej 
szczegółowej analizy. Zebrano dane wyraźnie wskazujące, że głównym źródłem fos-
foru i azotu zasilającym Jezioro Święte jest dopływ powierzchniowy (rów Pintus) 
odwadniający obszar zlewni pośredniej. Syntetyczne podsumowanie relacji między 
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2018. Wysoka przewodność elektrolityczna powiązana jest często z ilością chlorków. 
Ich średnia zawartość była stosunkowo wysoka i zbliżona dla badanych wód odpły-
wających i dopływających do Jeziora Świętego, z wyjątkiem stanowiska Zimne Kąty, 
gdzie była nieco wyższa (średnio 71,44 mg Cl l-1). 

Wskaźniki zawartości materii organicznej
Średnie ilości łatwo rozkładalnej materii organicznej (BZT5) zarówno w odpływie, 

jak i w wodzie dopływającej nie były wysokie (od ok. 3,20 mg O2 l
-1 przy przepom-

powni Krulta do ok. 4,57 mg O2 l
-1 w Zimnych Kątach). W wodach dopływających do 

zbiornika parametr ten zmieniał się w zakresie 1,40 mg O2 l
-1 (przepompownia Krutla) 

do 9,30 mg O2 l
-1 (Pintus – dopływ). Ilość materii trudno rozkładalnej, określona jako 

utlenialność, była stosunkowo wysoka i wyniosła średnio od 13,5 mg O2 l
-1 w wodach 

odpływających z jeziora do 17,338 mg O2 l
-1 w Zimnych Kątach. Pozostałe wskaźniki 

zawartości materii organicznej – azot organiczny, fosfor organiczny oraz ogólny węgiel 
organiczny (OWO) – pokazały, że głównym dostawcą tego typu związków jest dopływ 
badany na stanowisku w Zimnych Kątach. Średnie ich wartości były bardzo wysokie: 
5,326 mg N l-1, 0,162 mg P l-1 oraz 16,74 mg C l-1. Z dużą ilością materii organicznej na 
tym stanowisku można powiązać dostarczanie materii w postaci zawiesiny, której śred-
nia zawartość wyniosła ponad 8,00 mg l-1. Wysoką dostawą zawiesiny charakteryzował 
się również dopływ wód badany bezpośrednio przed zbiornikiem (Pintus – dopływ, 
średnio 7,60 mg l-1). Wnoszona do jeziora oraz produkowana w zbiorniku (w postaci glo-
nów) zawiesina organiczna może ulegać rozkładowi, zasilając wodę w biogeny (związki 
azotu i fosforu) wykorzystywane ponownie do produkcji tej materii. 

Mineralne formy azotu i fosforu – związki biogeniczne
W okresie badań w wodzie dopływów stwierdzono wysokie koncentracje mi-

neralnych form azotu w postaci jonu azotanowego(V), którego stężenia zawierały 
się w zakresie od 0,148 do 9,760 mg N l-1. Ilość azotanów wzrastała wiosną oraz 
w okresie jesienno-zimowym. Bardzo wysokie średnie stężenie tej formy biogenu 
stwierdzono na stanowisku Zimne Kąty (ok. 3,00 mg N l-1). Dwukrotnie niższe, lecz 
również wysokie wartości obserwowano w pozostałych badanych wodach dopływów. 
Stosunek procentowy azotu amonowego do azotanowego(V) wyniósł średnio zaled-
wie 0,7–0,17%. Średnia zawartość azotu amonowego w wodzie dopływającej nie była 
zróżnicowana, ale stosunkowo wysoka (0,237-0,254 mg N l-1). Jej wzrost w wodzie 
następował równocześnie ze wzrostem ilości jonu azotanowego(V). 

Wśród badanych wód dopływających największe i bardzo wysokie stężenia fos-
foru mineralnego stwierdzono dla stanowiska Zimne Kąty (średnio 0,162 mg P l-1). 
Była to ilość porównywalna z zawartością azotu organicznego na tym stanowisku. 
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wysoką ilość chlorków (średnio powyżej 45 mg Cl l-1) oraz wysoką zawartość wapnia 
(średnio ok. 73 mg Ca l-1), która decydowała o twardości całkowitej wody. 

Wskaźniki informujące o ilości materii organicznej były typowe dla wód zeutrofizowa-
nych i średnio wyniosły: 7,02 mg O2 l

-1 (BZT5), 15,62 mg O2 l
-1 (utlenialność), 0,230 mg P l-1 

(fosfor organiczny), 0,966 mg N l-1 (azot organiczny) i 12,00 mg C l-1 (OWO). Parametrami 
potwierdzającymi, że wody odpływu z Jeziora Berzyńskiego posiadają cechy wód o dużej 
produktywności jest wysokie stężenie chlorofilu, barwnika występującego w glonach 
(średnio 43,67 µg l-1, w miesiącach letnich – 75-98 µg l-1) oraz bardzo wysoka ilość zawie-
siny (średnio ok. 13,00 mg l-1). 

Przez cały okres badań organoleptycznie stwierdzano zielone zabarwienie wody 
i praktycznie znikomą jej przezroczystość (0,2-0,5 m). Wynoszona z jeziora ilość 
związków azotu w formie mineralnej była również wysoka, zwłaszcza w przypadku 
azotu amonowego. Zawartość całkowita fosforu była charakterystyczna już dla zbior-
ników hipertroficznych (średnio powyżej 0,25 mg w litrze). 

Jakość wody w tym punkcie pomiarowym była więc zdecydowanie gorsza niż 
w Jeziorze Świętym, co wskazuje na korzyści środowiskowe płynące ze współczesne-
go zamknięcia przepływu z Jeziora Berzyńskiego kanałem Pintus do Jeziora Świętego.

Analiza potencjalnych wariantów działań  
w zlewni w kontekście obciążenia  
Jeziora Świętego materią biogenną

Dopływ ładunku biogenów do Jeziora Świętego był przedmiotem całorocznej 
szczegółowej analizy. Zebrano dane wyraźnie wskazujące, że głównym źródłem fos-
foru i azotu zasilającym Jezioro Święte jest dopływ powierzchniowy (rów Pintus) 
odwadniający obszar zlewni pośredniej. Syntetyczne podsumowanie relacji między 
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2018. Wysoka przewodność elektrolityczna powiązana jest często z ilością chlorków. 
Ich średnia zawartość była stosunkowo wysoka i zbliżona dla badanych wód odpły-
wających i dopływających do Jeziora Świętego, z wyjątkiem stanowiska Zimne Kąty, 
gdzie była nieco wyższa (średnio 71,44 mg Cl l-1). 

Wskaźniki zawartości materii organicznej
Średnie ilości łatwo rozkładalnej materii organicznej (BZT5) zarówno w odpływie, 

jak i w wodzie dopływającej nie były wysokie (od ok. 3,20 mg O2 l
-1 przy przepom-

powni Krulta do ok. 4,57 mg O2 l
-1 w Zimnych Kątach). W wodach dopływających do 

zbiornika parametr ten zmieniał się w zakresie 1,40 mg O2 l
-1 (przepompownia Krutla) 

do 9,30 mg O2 l
-1 (Pintus – dopływ). Ilość materii trudno rozkładalnej, określona jako 

utlenialność, była stosunkowo wysoka i wyniosła średnio od 13,5 mg O2 l
-1 w wodach 

odpływających z jeziora do 17,338 mg O2 l
-1 w Zimnych Kątach. Pozostałe wskaźniki 

zawartości materii organicznej – azot organiczny, fosfor organiczny oraz ogólny węgiel 
organiczny (OWO) – pokazały, że głównym dostawcą tego typu związków jest dopływ 
badany na stanowisku w Zimnych Kątach. Średnie ich wartości były bardzo wysokie: 
5,326 mg N l-1, 0,162 mg P l-1 oraz 16,74 mg C l-1. Z dużą ilością materii organicznej na 
tym stanowisku można powiązać dostarczanie materii w postaci zawiesiny, której śred-
nia zawartość wyniosła ponad 8,00 mg l-1. Wysoką dostawą zawiesiny charakteryzował 
się również dopływ wód badany bezpośrednio przed zbiornikiem (Pintus – dopływ, 
średnio 7,60 mg l-1). Wnoszona do jeziora oraz produkowana w zbiorniku (w postaci glo-
nów) zawiesina organiczna może ulegać rozkładowi, zasilając wodę w biogeny (związki 
azotu i fosforu) wykorzystywane ponownie do produkcji tej materii. 

Mineralne formy azotu i fosforu – związki biogeniczne
W okresie badań w wodzie dopływów stwierdzono wysokie koncentracje mi-

neralnych form azotu w postaci jonu azotanowego(V), którego stężenia zawierały 
się w zakresie od 0,148 do 9,760 mg N l-1. Ilość azotanów wzrastała wiosną oraz 
w okresie jesienno-zimowym. Bardzo wysokie średnie stężenie tej formy biogenu 
stwierdzono na stanowisku Zimne Kąty (ok. 3,00 mg N l-1). Dwukrotnie niższe, lecz 
również wysokie wartości obserwowano w pozostałych badanych wodach dopływów. 
Stosunek procentowy azotu amonowego do azotanowego(V) wyniósł średnio zaled-
wie 0,7–0,17%. Średnia zawartość azotu amonowego w wodzie dopływającej nie była 
zróżnicowana, ale stosunkowo wysoka (0,237-0,254 mg N l-1). Jej wzrost w wodzie 
następował równocześnie ze wzrostem ilości jonu azotanowego(V). 

Wśród badanych wód dopływających największe i bardzo wysokie stężenia fos-
foru mineralnego stwierdzono dla stanowiska Zimne Kąty (średnio 0,162 mg P l-1). 
Była to ilość porównywalna z zawartością azotu organicznego na tym stanowisku. 
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Na podstawie uśrednionego przepływu szacowanego do uzyskania na odpływie 
z Jeziora Berzyńskiego i aktualnych stężeń biogenów w jego wodach obliczono po-
tencjalny dodatkowy ładunek azotu i fosforu transportowanego do Jeziora Świętego 
i dokonano korekty bilansu biogenów w stosunku do wariantu pierwszego (tabela 4).

Tabela 4. Zestawienie ładunków P i N z poszczególnych źródeł dla Jeziora Świętego – 
sytuacja po przywróceniu przepływu z Jeziora Berzyńskiego (wariant 2.)

Źródło
Fosfor Azot

kg/rok udział [%] kg/rok udział [%]

Zlewnia pośrednia 1452,13 94,7 11726,82 87,7

Zlewnia bezpośrednia 62,48 4,1 1365,85 10,2

Zanęty wędkarskie 8,37 0,5 24,30 0,2

Kąpiący się 0,19 0,01 4,50 0,03

Źródła atmosferyczne 10,19 0,7 257,57 1,9

RAZEM 1533,36 100 13379,04 100

Jak widać, w wypadku uruchomienia połączenia sieci melioracyjnej między opisy-
wanymi jeziorami wielkość jednostkowego obciążenia zewnętrznego akwenu Święte 
zostanie znacznie podwyższona.

Trzecim wariantem branym pod uwagę w niniejszych rozważaniach było zastoso-
wanie modyfikacji pracy sieci melioracyjnej, polegającej na przegrodzeniu zastawką 
biegu rowu Pintus tuż poniżej połączenia z rowami dopływowymi oraz przekiero-
wanie wód docierających do Pintusa rowem północnym do suchego obecnie rowu 
Kalinka i dalej do Północnego Kanału Obry, lecz z pominięciem Jeziora Świętego. Takie 
działanie, możliwe do zastosowania bez większych komplikacji wykonawczych, można 
potraktować jako wariant ochronny dla Jeziora Świętego, eliminujący napływ stosun-
kowo silnie zanieczyszczonej wody z systemów melioracyjnych i hipertroficznego Je-
ziora Berzyńskiego. Bilans wodny tego akwenu wykonany za lata 2017-2018 świadczy 
o przewadze odpływu nad dopływem, co jest charakterystyczne dla większości jezior 
przepływowych polskich pojezierzy (Choiński, 2007). Nie ma więc obawy o destabi-
lizację zwierciadła wody i zagrożenie wysychaniem tego akwenu. W tabeli 5 poka-
zano wyniki stosownych obliczeń dla tego wariantu. Wielkość ładunków biogenów 
ze zlewni pośredniej określono na podstawie lokalnych współczynników odpływu 
(Gutry-Korycka i in., 2014) i jednostkowych współczynników spływu zanieczyszczeń 
biogennych dla terenów o nachyleniu do 5% (Giercuszkiewicz-Bajtlik, 1990; OECD, 
1982), w zależności od formy zagospodarowania terenu.
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udziałem masowym i procentowym poszczególnych źródeł zanieczyszczeń w obcią-
żeniu tego akwenu zawiera tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie ładunków P i N z poszczególnych źródeł dla Jeziora 
Świętego – sytuacja obecna (wariant 1.)

Źródło Fosfor Azot
kg/rok udział [%] kg/rok udział [%]

Zlewnia pośrednia 282,65 77,7 4907,92 74,8

Zlewnia bezpośrednia 62,48 17,2 1365,85 20,8

Zanęty wędkarskie 8,37 2,3 24,30 0,4

Kąpiący się 0,1875 0,1 4,5 0,1

Źródła atmosferyczne 10,2 2,8 257,6 3,9

RAZEM 363,88 100 6560,13 100

Aby poznać, jak wyglądałaby sytuacja Jeziora Świętego w wariancie drugim 
przyjęto, że zależeć ona będzie – w stosunku do sytuacji obecnej – od dodatkowego 
ładunku zanieczyszczeń, jakie na powrót zaczęłyby płynąć rowem Pintus zasilanym 
wodami Jeziora Berzyńskiego. Ilościowe określenie przepływu materii do Jeziora 
Świętego tą drogą, oprócz danych o chemizmie wody, wymaga także znajomości 
wielkości wydatku rowu Pintus na wypływie z Jeziora Berzyńskiego. Takie dane histo-
rycznie nie zachowały się, lecz są możliwe do określenia przy założeniu parametrów 
przekroju koryta cieku i jego spadku hydraulicznego. Zatem do symulacji przepusto-
wości rowu przyjęto jego aktualne wymiary, spadek oraz zakres wahań zwierciadła 
wód Jeziora Berzyńskiego warunkujący napełnienie koryta rowu. Obliczenia oparto 
na metodzie Chezy, powszechnie używanej w hydraulice koryt otwartych (Jarosz, 
1995). Na podstawie dokonanych obliczeń (tabela 3) do dalszych rozważań przyjęto 
wydatek hydrauliczny odzwierciedlający najczęstsze stany wód (0,146 m3⋅s-1). 

Tabela 3. Parametry hydrauliczne rowu Pintus przy różnych napełnieniach koryta

Napełnienie koryta rowu Pintus [m] 0,3 0,4 0,5

Promień hydrauliczny [m] 0,21 0,26 0,31

Prędkość wody [m/s] 0,19 0,23 0,27

Przepływ [m3⋅s-1] 0,082 0,146 0,232
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Na podstawie uśrednionego przepływu szacowanego do uzyskania na odpływie 
z Jeziora Berzyńskiego i aktualnych stężeń biogenów w jego wodach obliczono po-
tencjalny dodatkowy ładunek azotu i fosforu transportowanego do Jeziora Świętego 
i dokonano korekty bilansu biogenów w stosunku do wariantu pierwszego (tabela 4).

Tabela 4. Zestawienie ładunków P i N z poszczególnych źródeł dla Jeziora Świętego – 
sytuacja po przywróceniu przepływu z Jeziora Berzyńskiego (wariant 2.)

Źródło
Fosfor Azot

kg/rok udział [%] kg/rok udział [%]

Zlewnia pośrednia 1452,13 94,7 11726,82 87,7

Zlewnia bezpośrednia 62,48 4,1 1365,85 10,2

Zanęty wędkarskie 8,37 0,5 24,30 0,2

Kąpiący się 0,19 0,01 4,50 0,03

Źródła atmosferyczne 10,19 0,7 257,57 1,9

RAZEM 1533,36 100 13379,04 100

Jak widać, w wypadku uruchomienia połączenia sieci melioracyjnej między opisy-
wanymi jeziorami wielkość jednostkowego obciążenia zewnętrznego akwenu Święte 
zostanie znacznie podwyższona.

Trzecim wariantem branym pod uwagę w niniejszych rozważaniach było zastoso-
wanie modyfikacji pracy sieci melioracyjnej, polegającej na przegrodzeniu zastawką 
biegu rowu Pintus tuż poniżej połączenia z rowami dopływowymi oraz przekiero-
wanie wód docierających do Pintusa rowem północnym do suchego obecnie rowu 
Kalinka i dalej do Północnego Kanału Obry, lecz z pominięciem Jeziora Świętego. Takie 
działanie, możliwe do zastosowania bez większych komplikacji wykonawczych, można 
potraktować jako wariant ochronny dla Jeziora Świętego, eliminujący napływ stosun-
kowo silnie zanieczyszczonej wody z systemów melioracyjnych i hipertroficznego Je-
ziora Berzyńskiego. Bilans wodny tego akwenu wykonany za lata 2017-2018 świadczy 
o przewadze odpływu nad dopływem, co jest charakterystyczne dla większości jezior 
przepływowych polskich pojezierzy (Choiński, 2007). Nie ma więc obawy o destabi-
lizację zwierciadła wody i zagrożenie wysychaniem tego akwenu. W tabeli 5 poka-
zano wyniki stosownych obliczeń dla tego wariantu. Wielkość ładunków biogenów 
ze zlewni pośredniej określono na podstawie lokalnych współczynników odpływu 
(Gutry-Korycka i in., 2014) i jednostkowych współczynników spływu zanieczyszczeń 
biogennych dla terenów o nachyleniu do 5% (Giercuszkiewicz-Bajtlik, 1990; OECD, 
1982), w zależności od formy zagospodarowania terenu.
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udziałem masowym i procentowym poszczególnych źródeł zanieczyszczeń w obcią-
żeniu tego akwenu zawiera tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie ładunków P i N z poszczególnych źródeł dla Jeziora 
Świętego – sytuacja obecna (wariant 1.)

Źródło Fosfor Azot
kg/rok udział [%] kg/rok udział [%]

Zlewnia pośrednia 282,65 77,7 4907,92 74,8

Zlewnia bezpośrednia 62,48 17,2 1365,85 20,8

Zanęty wędkarskie 8,37 2,3 24,30 0,4

Kąpiący się 0,1875 0,1 4,5 0,1

Źródła atmosferyczne 10,2 2,8 257,6 3,9

RAZEM 363,88 100 6560,13 100

Aby poznać, jak wyglądałaby sytuacja Jeziora Świętego w wariancie drugim 
przyjęto, że zależeć ona będzie – w stosunku do sytuacji obecnej – od dodatkowego 
ładunku zanieczyszczeń, jakie na powrót zaczęłyby płynąć rowem Pintus zasilanym 
wodami Jeziora Berzyńskiego. Ilościowe określenie przepływu materii do Jeziora 
Świętego tą drogą, oprócz danych o chemizmie wody, wymaga także znajomości 
wielkości wydatku rowu Pintus na wypływie z Jeziora Berzyńskiego. Takie dane histo-
rycznie nie zachowały się, lecz są możliwe do określenia przy założeniu parametrów 
przekroju koryta cieku i jego spadku hydraulicznego. Zatem do symulacji przepusto-
wości rowu przyjęto jego aktualne wymiary, spadek oraz zakres wahań zwierciadła 
wód Jeziora Berzyńskiego warunkujący napełnienie koryta rowu. Obliczenia oparto 
na metodzie Chezy, powszechnie używanej w hydraulice koryt otwartych (Jarosz, 
1995). Na podstawie dokonanych obliczeń (tabela 3) do dalszych rozważań przyjęto 
wydatek hydrauliczny odzwierciedlający najczęstsze stany wód (0,146 m3⋅s-1). 

Tabela 3. Parametry hydrauliczne rowu Pintus przy różnych napełnieniach koryta

Napełnienie koryta rowu Pintus [m] 0,3 0,4 0,5

Promień hydrauliczny [m] 0,21 0,26 0,31

Prędkość wody [m/s] 0,19 0,23 0,27

Przepływ [m3⋅s-1] 0,082 0,146 0,232
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Cecha Jednostka

Wariant 1. – 
zachowanie 

obecnej 
funkcjonalności 

sieci 
melioracyjnej

Wariant 2. –
przywrócenie 

połączenia 
jezior 

Berzyńskiego 
i Świętego

Wariant 3. –  
odcięcie 

części wód 
melioracyjnych 

od Jeziora 
Świętego

Ładunek 
krytyczny fosforu

gP/m2 rocznie 0,256* 0,815* 0,120*/0,186**

Przekroczenie 
ładunku 

krytycznego 
fosforu

wskaźnik 
krotności

6,1* 8,1* 4,0*/2,6**

Objaśnienia; * – dla modelu hydrologicznego Vollenweidera (1976),  
** – dla modelu statycznego Vollenweidra (1968).

Przeanalizowane możliwe scenariusze gospodarowania wodą w zlewni cen-
nego przyrodniczo i kulturowo Jeziora Świętego wskazują, że najbardziej zasadne 
rozwiązanie to ograniczenie jego przepływowości. Zaprzestanie traktowania Jezio-
ra Świętego jako odbiornika wód z sieci melioracyjnej odwadniającej użytki rolne 
oraz powstrzymanie napływu silnie zeutrofizowanych wód z położonego nieopodal 
akwenu spowodowałoby wyraźne zmniejszenie obciążenia zewnętrznego materią 
biogenną. Pomimo wzrostu czasu retencji i związanego z tym spadku progu ładunku 
dopuszczalnego (Vollenweider, 1976) i tak otrzymujemy najmniejsze przekroczenie 
zewnętrznego ładunku fosforu, uznanego w zastosowanym modelu za niebezpieczny 
dla akwenu o takich cechach obciążenia hydraulicznego. Z pewnością, w kontekście 
złego stanu wód Jeziora Berzyńskiego, powrót do pełnej funkcjonalności rowu Pintus 
byłby najmniej korzystnym środowiskowo scenariuszem dla ulegającego już eutro-
fizacji, lecz wciąż czystego Jeziora Świętego. Zwracamy tutaj uwagę na fakt, że takie 
rozwiązanie w mniemaniu części mieszkańców i przedstawicieli lokalnego samorządu 
byłoby pożądane. Utożsamiano bowiem napływ wód z możliwością „przepłukania” 
akwenu. Jak wiadomo metoda przepłukiwania/rozcieńczania jest jedną z uznanych 
i skutecznych technik rekultywacji jezior (Lossow i Gawrońska, 2000; Łopata i in., 
2019), lecz wymaga dużej ilości wody o lepszych parametrach, niż ta w ratowanym 
akwenie. W tym przypadku założenie to nie było spełnione i obliczenia potwierdziły 
bezzasadność takiego rozwiązania. Przykład ten pokazuje jednocześnie jak ważne jest 
pozyskiwanie przez użytkowników wód i podmioty odpowiedzialne za ich utrzyma-
nie wiedzy o rzeczywistych skutkach przekształceń antropogenicznych w zlewniach, 
a w szczególności modyfikacji hydrotechnicznych mających wpływ na bilans wody 
i biogenów w zbiornikach zagrożonych eutrofizacją.
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Tabela 5. Zestawienie ładunków P i N z poszczególnych źródeł dla Jeziora 
Świętego – sytuacja po przekierowaniu wód rowu Pintus bezpośrednio do 

Północnego Kanału Obry z pominięciem Jeziora Świętego (wariant 3.)

Źródło Fosfor Azot
kg/rok udział [%] kg/rok udział [%]

Zlewnia pośrednia 29,40 26,6 735,00 30,8

Zlewnia bezpośrednia 62,48 56,5 1365,85 57,2

Zanęty wędkarskie 8,37 7,6 24,30 1,0

Kąpiący się 0,19 0,2 4,50 0,2

Źródła atmosferyczne 10,19 9,2 257,57 10,8

RAZEM 110,63 100 2387,22 100

Podsumowanie
W ramach podsumowania powyższych rozważań przedstawiamy syntetyczny obraz 

warunków hydrologiczno-zlewniowych, jakie byłyby ukształtowane przy poszczegól-
nych wariantach modyfikacji sieci wód dopływających do Jeziora Świętego (tabela 6).

Tabela 6. Obciążenie Jeziora Świętego materią biogenną przy rozpatrywanych 
sposobach gospodarowania wodą w zlewni

Cecha Jednostka

Wariant 1. – 
zachowanie 

obecnej 
funkcjonalności 

sieci 
melioracyjnej

Wariant 2. –
przywrócenie 

połączenia 
jezior 

Berzyńskiego 
i Świętego

Wariant 3. –  
odcięcie 

części wód 
melioracyjnych 

od Jeziora 
Świętego

Ładunek fosforu kgP/rok 363,9 1533,4 110,6
Ładunek azotu kgN/rok 6560,1 13379 2387,2

Obciążenie 
zewnętrzne 

fosforem
gP/m2 rocznie 1,58 6,64 0,48

Obciążenie 
zewnętrzne 

azotem
gN/m2 rocznie 28,4 57,92 10,33

Czas retencji lata 1,57 0,35 4,75
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Cecha Jednostka

Wariant 1. – 
zachowanie 

obecnej 
funkcjonalności 

sieci 
melioracyjnej

Wariant 2. –
przywrócenie 

połączenia 
jezior 

Berzyńskiego 
i Świętego

Wariant 3. –  
odcięcie 

części wód 
melioracyjnych 

od Jeziora 
Świętego

Ładunek 
krytyczny fosforu

gP/m2 rocznie 0,256* 0,815* 0,120*/0,186**

Przekroczenie 
ładunku 

krytycznego 
fosforu

wskaźnik 
krotności

6,1* 8,1* 4,0*/2,6**

Objaśnienia; * – dla modelu hydrologicznego Vollenweidera (1976),  
** – dla modelu statycznego Vollenweidra (1968).

Przeanalizowane możliwe scenariusze gospodarowania wodą w zlewni cen-
nego przyrodniczo i kulturowo Jeziora Świętego wskazują, że najbardziej zasadne 
rozwiązanie to ograniczenie jego przepływowości. Zaprzestanie traktowania Jezio-
ra Świętego jako odbiornika wód z sieci melioracyjnej odwadniającej użytki rolne 
oraz powstrzymanie napływu silnie zeutrofizowanych wód z położonego nieopodal 
akwenu spowodowałoby wyraźne zmniejszenie obciążenia zewnętrznego materią 
biogenną. Pomimo wzrostu czasu retencji i związanego z tym spadku progu ładunku 
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byłby najmniej korzystnym środowiskowo scenariuszem dla ulegającego już eutro-
fizacji, lecz wciąż czystego Jeziora Świętego. Zwracamy tutaj uwagę na fakt, że takie 
rozwiązanie w mniemaniu części mieszkańców i przedstawicieli lokalnego samorządu 
byłoby pożądane. Utożsamiano bowiem napływ wód z możliwością „przepłukania” 
akwenu. Jak wiadomo metoda przepłukiwania/rozcieńczania jest jedną z uznanych 
i skutecznych technik rekultywacji jezior (Lossow i Gawrońska, 2000; Łopata i in., 
2019), lecz wymaga dużej ilości wody o lepszych parametrach, niż ta w ratowanym 
akwenie. W tym przypadku założenie to nie było spełnione i obliczenia potwierdziły 
bezzasadność takiego rozwiązania. Przykład ten pokazuje jednocześnie jak ważne jest 
pozyskiwanie przez użytkowników wód i podmioty odpowiedzialne za ich utrzyma-
nie wiedzy o rzeczywistych skutkach przekształceń antropogenicznych w zlewniach, 
a w szczególności modyfikacji hydrotechnicznych mających wpływ na bilans wody 
i biogenów w zbiornikach zagrożonych eutrofizacją.
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Tabela 5. Zestawienie ładunków P i N z poszczególnych źródeł dla Jeziora 
Świętego – sytuacja po przekierowaniu wód rowu Pintus bezpośrednio do 

Północnego Kanału Obry z pominięciem Jeziora Świętego (wariant 3.)

Źródło Fosfor Azot
kg/rok udział [%] kg/rok udział [%]

Zlewnia pośrednia 29,40 26,6 735,00 30,8

Zlewnia bezpośrednia 62,48 56,5 1365,85 57,2

Zanęty wędkarskie 8,37 7,6 24,30 1,0

Kąpiący się 0,19 0,2 4,50 0,2

Źródła atmosferyczne 10,19 9,2 257,57 10,8

RAZEM 110,63 100 2387,22 100

Podsumowanie
W ramach podsumowania powyższych rozważań przedstawiamy syntetyczny obraz 

warunków hydrologiczno-zlewniowych, jakie byłyby ukształtowane przy poszczegól-
nych wariantach modyfikacji sieci wód dopływających do Jeziora Świętego (tabela 6).

Tabela 6. Obciążenie Jeziora Świętego materią biogenną przy rozpatrywanych 
sposobach gospodarowania wodą w zlewni

Cecha Jednostka

Wariant 1. – 
zachowanie 

obecnej 
funkcjonalności 

sieci 
melioracyjnej

Wariant 2. –
przywrócenie 

połączenia 
jezior 

Berzyńskiego 
i Świętego

Wariant 3. –  
odcięcie 

części wód 
melioracyjnych 

od Jeziora 
Świętego

Ładunek fosforu kgP/rok 363,9 1533,4 110,6
Ładunek azotu kgN/rok 6560,1 13379 2387,2

Obciążenie 
zewnętrzne 

fosforem
gP/m2 rocznie 1,58 6,64 0,48

Obciążenie 
zewnętrzne 

azotem
gN/m2 rocznie 28,4 57,92 10,33

Czas retencji lata 1,57 0,35 4,75



261

Modyfikacja hydrotechniczna niewielkiej sieci dopływów powierzchniowych jako ekohydrologiczne...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2018. Dokumentacja z opracowaniem do 
zadania naukowo-technicznego „Eutrofizacja Jeziora Świętego w Obrze: stan ekolo-
giczny, zagrożenia, możliwości ochrony i rekultywacji”. maszynopis.

Vollenveider R.A. 1968. Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flo-
wing waters, with particular reference of nitrogen and phosphorus as factors in 
eutrophication. OECD, Directorate for Sci. Affairs. Paris. DAS/CSI/68. 27: 1-182.

Vollenveider R.A. 1976. Advances in defining critical loading levels for phosphorus in lake 
eutrophication. Memorie dell’Istituto Italiano di Idrobiologia. 33: 53-83.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 2012. Raport o stanie śro-
dowiska w Wielkopolsce w roku 2011. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 2016. Raport o stanie śro-
dowiska w Wielkopolsce w roku 2015. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań.

Wołos A., Teodorowicz M., Grabowska K. 1992. Effects of ground-baiting on anglers’ 
catches and nutrient budget of water bodies as exemplified by Polish lakes. Aqu-
aculture and Fisheriers Management. 23: 499-509.

Zdanowski B. 1982. Nitrogen, phosphorus contents and lake eutrophication. Polskie Ar-
chiwum Hydrobiologii. 29 (3-4): 541-597.

260

Michał Łopata, Renata Tandyrak, Katarzyna Parszuto, Jolanta Grochowska, Renata Augustyniak, Anna Płachta

Literatura
Bajkiewicz-Grabowska E. 2002. Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych. Uniwer-

sytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A. 2009. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii 

ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Choiński A. 2007. Limnologia fizyczna Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza. Poznań.
Giercuszkiewicz-Bajtlik M. 1990. Prognozowanie zmian jakości wód stojących. Instytut 

Ochrony Środowiska. Warszawa.
Grochowska J. 2015. Obieg wybranych makropierwiastków i związków biogennych w sys-

temie rzeczno-jeziornym na przykładzie górnej Pasłęki. Komitet Inżynierii Środowiska 
PAN. Lublin: 168.

Grochowska J.K., Tandyrak R., Augustyniak R., Parszuto K., Łopata M. 2018. The factors 
influencing on the phosphorus and nitrogen retention in flow lakes. 18th Interna-
tional Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, vol. 18: Water Resour-
ces, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, iss. 3.1: Hydrology and Water Resources 
STEF92 Technology Ltd. 717-724.

Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundzewicz Z.W., Pociask-Karteczka J., Skrzypczak L. 2014. 
Zasoby wodne i ich wykorzystanie. Nauka. 1/2014: 77-98.

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J. 1999. Fizyczno-
-chemiczne badanie wody i ścieków. Wydawnictwo Arkady. Warszawa.

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 1959. Plan batymetryczny i karta morfo-
metryczna Jeziora Świętego. PO-5/5-89/59.

Jarosz A. 1995. Hydraulika. Hortpress Sp. z o.o. Warszawa.
Kudelska D., Cydzik D., Soszka H. 1994. Wytyczne monitoringu podstawowego jezior 

(wyd. II, uzupeł.). Biblioteka Monitoringu Środowiska. Państwowy Instytut Ochrony 
Środowiska. Warszawa.

Lossow K., Gawrońska H. 2000. Jeziora – rekultywacja – przegląd metod. Przegląd Ko-
munalny 9(108): 91-106.

Łopata M., Augustyniak R., Grochowska J.K., Parszuto K., Tandyrak R. 2019. Selected 
aspects of lake restorations in Poland. [w:] Korzeniewska E., Harnisz M. (red.): Polish 
River Basins and Lakes – Part II: Biological Status and Water Management. Springer 
International Publishing AG. ISBN 978-3-030-12138-9 (w druku).

OECD. 1982. Eutrophication of water, monitoring, assessment and control. Paris.
Schindler D.W. 2006. Recent advances in the understanding and management of eutro-

phication. Limnology and Oceanography. 51 (1) (part 2): 356-363.
Szyper H. 2000. Rola zlewni w dostarczaniu związków biogennych do wybranych jezior 

położonych w parkach narodowych. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Technicznej nt. Ochrona i rekultywacja jezior, Przysiek. 79-88.



261

Modyfikacja hydrotechniczna niewielkiej sieci dopływów powierzchniowych jako ekohydrologiczne...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2018. Dokumentacja z opracowaniem do 
zadania naukowo-technicznego „Eutrofizacja Jeziora Świętego w Obrze: stan ekolo-
giczny, zagrożenia, możliwości ochrony i rekultywacji”. maszynopis.

Vollenveider R.A. 1968. Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flo-
wing waters, with particular reference of nitrogen and phosphorus as factors in 
eutrophication. OECD, Directorate for Sci. Affairs. Paris. DAS/CSI/68. 27: 1-182.

Vollenveider R.A. 1976. Advances in defining critical loading levels for phosphorus in lake 
eutrophication. Memorie dell’Istituto Italiano di Idrobiologia. 33: 53-83.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 2012. Raport o stanie śro-
dowiska w Wielkopolsce w roku 2011. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 2016. Raport o stanie śro-
dowiska w Wielkopolsce w roku 2015. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań.

Wołos A., Teodorowicz M., Grabowska K. 1992. Effects of ground-baiting on anglers’ 
catches and nutrient budget of water bodies as exemplified by Polish lakes. Aqu-
aculture and Fisheriers Management. 23: 499-509.

Zdanowski B. 1982. Nitrogen, phosphorus contents and lake eutrophication. Polskie Ar-
chiwum Hydrobiologii. 29 (3-4): 541-597.

260

Michał Łopata, Renata Tandyrak, Katarzyna Parszuto, Jolanta Grochowska, Renata Augustyniak, Anna Płachta

Literatura
Bajkiewicz-Grabowska E. 2002. Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych. Uniwer-

sytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A. 2009. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii 

ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Choiński A. 2007. Limnologia fizyczna Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza. Poznań.
Giercuszkiewicz-Bajtlik M. 1990. Prognozowanie zmian jakości wód stojących. Instytut 

Ochrony Środowiska. Warszawa.
Grochowska J. 2015. Obieg wybranych makropierwiastków i związków biogennych w sys-

temie rzeczno-jeziornym na przykładzie górnej Pasłęki. Komitet Inżynierii Środowiska 
PAN. Lublin: 168.

Grochowska J.K., Tandyrak R., Augustyniak R., Parszuto K., Łopata M. 2018. The factors 
influencing on the phosphorus and nitrogen retention in flow lakes. 18th Interna-
tional Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, vol. 18: Water Resour-
ces, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, iss. 3.1: Hydrology and Water Resources 
STEF92 Technology Ltd. 717-724.

Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundzewicz Z.W., Pociask-Karteczka J., Skrzypczak L. 2014. 
Zasoby wodne i ich wykorzystanie. Nauka. 1/2014: 77-98.

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J. 1999. Fizyczno-
-chemiczne badanie wody i ścieków. Wydawnictwo Arkady. Warszawa.

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 1959. Plan batymetryczny i karta morfo-
metryczna Jeziora Świętego. PO-5/5-89/59.

Jarosz A. 1995. Hydraulika. Hortpress Sp. z o.o. Warszawa.
Kudelska D., Cydzik D., Soszka H. 1994. Wytyczne monitoringu podstawowego jezior 

(wyd. II, uzupeł.). Biblioteka Monitoringu Środowiska. Państwowy Instytut Ochrony 
Środowiska. Warszawa.

Lossow K., Gawrońska H. 2000. Jeziora – rekultywacja – przegląd metod. Przegląd Ko-
munalny 9(108): 91-106.

Łopata M., Augustyniak R., Grochowska J.K., Parszuto K., Tandyrak R. 2019. Selected 
aspects of lake restorations in Poland. [w:] Korzeniewska E., Harnisz M. (red.): Polish 
River Basins and Lakes – Part II: Biological Status and Water Management. Springer 
International Publishing AG. ISBN 978-3-030-12138-9 (w druku).

OECD. 1982. Eutrophication of water, monitoring, assessment and control. Paris.
Schindler D.W. 2006. Recent advances in the understanding and management of eutro-

phication. Limnology and Oceanography. 51 (1) (part 2): 356-363.
Szyper H. 2000. Rola zlewni w dostarczaniu związków biogennych do wybranych jezior 

położonych w parkach narodowych. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Technicznej nt. Ochrona i rekultywacja jezior, Przysiek. 79-88.



263

Katarzyna Suska, Piotr Parasiewicz, Janusz Ligięza
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 
10-719 Olsztyn

MAPOWANIE SIEDLISK WIELKICH RZEK 
PRZY UŻYCIU BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW 
POWIETRZNYCH (UAV)

Wstęp
Podejmowane współcześnie zabiegi renaturyzacji i regulacji rzek służą m.in. 

ochronie siedlisk rzecznych oraz bytującej w nich ichtiofauny. Poszukiwane są mo-
dele, umożliwiające przewidywanie ilościowych zmian w zespołach ryb, a także w ich 
siedliskach. Modele te pozwalają również na symulację i określenie biologicznych 
reakcji środowiska na przekształcenia. Bez tego rodzaju narzędzi wysiłek włożony 
w renaturyzację rzek jest często ograniczony jedynie do działań zastępczych, bądź 
minimalizujących niekorzystne oddziaływanie. W tym celu powstały komputerowe 
modele symulacyjne siedlisk (Parasiewicz i Dunbar, 2001; Tharme, 1996). Modelem 
opisującym związki między florą, fauną a środowiskiem abiotycznym jest model sy-
mulacji siedlisk – MesoHABSIM. System modelowania siedlisk w rzekach oparty na 
strategii gromadzenia danych środowiskowych i technik analitycznych pozwalających 
użytkownikowi określić dostępność siedlisk dla analizowanej ichtiofauny w określo-
nych warunkach przepływu. Modyfikuje on technikę zbierania danych i analityczne 
podejście do podobnych modeli, zmieniając skalę rozdzielczości z mikro- (skala ob-
razująca aktualną lokalizację ryby) do mezoskali (obszary wykorzystywane w skali 
dziennej). Typy mezohabitów są definiowane przez ich jednostki hydromorfologiczne 
(HMU – Hydromorphological units, m.in. bystrza i plosa), geomorfologię, pokrycie 
terenu i inne cechy hydrologiczne. 

Pierwsze próby użycia modelu MesoHABSIM na terenie Polski odbyły się na rzece 
Wisłoce (Parasiewicz i Adamczyk, 2014), następnie zastosowano go na rzekach Świ-
der i Jeziorka (Suska i Celejewska w redakcji). Aktualnie Instytut Rybactwa Śródlądo-
wego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie stosuje i doskonali tę metodę. 
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Mapowanie siedlisk wielkich rzek przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (UAV) 

Prezentowane badania odbyły się na Wiśle, bezpośrednio poniżej progu piętrzą-
cego, zabezpieczającego stopień wodny we Włocławku, na odcinku o długości około 
1,5 kilometra w ramach projektu Adapti ve Management of Barriers in European 
Rivers – AMBER (htt ps://amber.internati onal). Projekt ten ma na celu ocenę wpływu 
przegród hydrotechnicznych na przemieszczanie się organizmów w rzekach w całej 
Europie i opracowanie systemu decyzyjnego umożliwiającego zarządzanie takimi ba-
rierami dla uzyskania korzyści ekonomicznych i ekologicznych, w tym dla planowania 
nowej zabudowy hydrotechnicznej, łagodzenia wpływu istniejących konstrukcji, a tak-
że usuwania tych piętrzeń, które nie spełniają swojej funkcji. Badania przeprowa-
dzono jesienią 2018 roku przy trzech różnych wielkościach przepływu (ok. 600 m3/s, 
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Z punktu widzenia zarządzających zasobami środowiskowymi MesoHABSIM nie 
tylko pozwala na ilościowe pomiary integralności ekologicznej, ale także tworzy pod-
stawę do podejmowania decyzji, gdzie należy rozważyć kompromisy między wyko-
rzystaniem zasobów a odbudową rzeki.

Mapowanie i charakterystyka jednostek hydromorfologicznych polega na zbiorze 
w krótkim przedziale czasowym dużej ilości danych, co jest czasochłonne i wymaga 
znacznego nakładu pracy. Potrzebne są więc jak najbardziej dokładne mapy, aby móc 
jak najlepiej odwzorować rozmieszczenie siedlisk. Stan wody jest niestabilnym ele-
mentem środowiska, zwłaszcza w przypadku rzek górskich, małych rzek, tych o piasz-
czystym podłożu, bądź silnie przekształconych, dlatego ważne jest bazowanie na jak 
najbardziej aktualnych mapach. Ich źródłem mogą być portale internetowe, lecz wy-
konuje się je w dużych przedziałach czasowych i nigdy nie odwzorowują dokładnego 
stanu morfologii badanej rzeki w czasie prowadzanych badań terenowych. Obecnie, 
kiedy bezzałogowe statki powietrzne są powszechnie dostępne, dostrzeżono ogrom 
zalet jakie może nieść za sobą wykorzystanie ich w terenie. 

Celem niniejszej pracy jest wykazanie możliwości zastosowania bezzałogowych 
statków powietrznych do mapowania siedlisk na wielkich rzekach, szczegółowe od-
wzorowanie stanu koryta rzeki w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu wykony-
wania pomiarów oraz dostosowanie precyzji zbieranych zdjęć, a co za tym idzie wy-
konywanych map do aktualnych potrzeb. Dostarczają permanentnego obrazu, który 
możemy wielokrotnie analizować i porównywać z danymi zebranymi w przeszłości 
dokładnie w tym samym miejscu, ale przy zmienionym przepływie (Suska, 2017). 

Materiał i metody
W tej pracy wykorzystano system kartowania jednostek hydromorfologicznych (Me-

soHABSIM), które określają mezohabitaty, takie jak: rynny, zastoiska, płanie, plosa, wartkie 
rynny, bystrza, bystrzyny, rafy, kaskady, kociołki, odnogi, kompleksy przepływowe, kom-
pleksy przesiąkowe. Każde z siedlisk charakteryzowane jest pod względem szerokości oraz 
obecności: głazów, umocnień koryta, zwisającej i zatopionej roślinności, zacienienia, pod-
ciętych brzegów, płycizn, zwałek drzewnych. Szczegółowo zebrane dane (m.in. dotyczące 
prędkości przepływającej wody, głębokości oraz rodzaj substratu) służą do opracowania 
modeli matematycznych, które selekcjonują mezohabitaty na najbardziej preferowane, 
rozumiane jako najchętniej użytkowane przez ryby i inne organizmy. Dzięki temu możliwe 
jest ocenienie dostępności siedlisk w przedziale badanych przepływów. Istotną informacją 
jest możliwość opracowania danych dla odcinków rzecznych o dowolnej wielkości. Pozwala 
to na ocenę siedliskowej użyteczności struktur morfologicznych zarówno dla poszczegól-
nych odcinków, jak i również całej rzeki (Parasiewicz i Adamczyk, 2014).
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Z punktu widzenia zarządzających zasobami środowiskowymi MesoHABSIM nie 
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krótko – zużywana jest duża liczba pakietów baterii, co przy niewystarczającej ich 
liczbie wymaga wygospodarowania dodatkowego czasu na ich naładowanie. Nato-
miast Birdie potrzebuje około 35 minut (wykonując taki nalot na jednej baterii oraz 
posiadając jedno miejsce startu i lądowania). 

Do zbioru danych hydraulicznych na dużych rzekach użyto dostępnej na rynku 
sondy Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) oraz sonaru Side Scan (rys. 5) do 
rejestrowania struktury koryta rzeki. Oba instrumenty zamontowano na łodzi i wy-
posażono w GPS. W opisanych badaniach wykorzystano ponton z dużym silnikiem 
zaburtowym wyposażonym w klatkę ochronną w celu uniknięcia uszkodzenia śruby. 
W miejscach niedostępnych dla łodzi dane hydrauliczne zebrano z użyciem pręd-
kościomierza integracyjnego Jensa (rys. 6). Rodzaj substratu w płytkich obszarach 
określono w czasie badań zgodnie z metodą MesoHABSIM.

 
Rys. 5. Sonar Side Scan – Echosonda Hummibird SI 998c zamontowana na łodzi 

 

 
Rys. 6. Pomiary z użyciem prędkościomierza integracyjnego Jensa 
Fot. Katarzyna Celejewska.  
 

b) Proces zbierania danych 
Procedura mapowania wykorzystuje dane zebrane podczas wykonywania zdjęć 

lotniczych (z kamerą skierowaną w dół – prostopadle do koryta rzeki oraz ustawioną 
horyzontalnie), pomiarów głębokości, prędkości oraz struktury dna. Procedurę tę powtórzono 
przy trzech różnych wartościach przepływu niskiego. 

Bezzałogowy statek powietrzny wyposażony jest w system GPS. Przed lotem operator 
wykonuje kalibrację sprzętu w celu ustalenia lokalizacji. Po udanym połączeniu, 
z co najmniej sześcioma satelitami, platforma przełącza się w tryb gotowości do lotu. 
Następnie operator przystępuje do wykonania nalotu. W przypadku dużych rzek zaleca się 
planowanie misji w przeznaczonej do tego aplikacji, dzięki której wybrany obszar zostanie 
pokryty z dokładnością umożliwiającą tworzenie ortofotomapy. Zgromadzone zdjęcia 
wprowadzane są do programu Agisoft PhotoScan Professional, w którym łączone są 
w ortofotomapę z nadanym układem współrzędnych.  

Jednocześnie z wykonywanym nalotem gromadzono dane o rozkładzie głębokości 
i prędkości wody oraz rodzaju substratu na badanym odcinku rzeki. W celu optymalizacji 
zbioru danych, łódź z ADCP i echosondą prowadzona była „zygzakiem” w górę i w dół rzeki. 
Jeden trawers w poprzek koryta służył również do wyznaczenia przekroju rzeki, co 
umożliwiło obliczenie aktualnego przepływu. Zbiór danych hydraulicznych w obszarach zbyt 
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jednakowej wysokości nalotu 200 m, zdecydowanie większą użyteczność wykazuje 
platforma Birdie (rys. 3 i 4). 
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Proces przetwarzania danych
W przypadku dużych rzek rozkład jednostek hydromorfologicznych wyznaczany 

jest po zakończonych pracach terenowych. Ze zdjęć zebranych w terenie utworzono 
ortofotomapę w programie Agisoft Photoscan Proffessional. Mapa, pomiary głę-
bokości, prędkości oraz rodzaj substratu zostały wprowadzone do programu QGis, 
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Rys. 5. Sonar Side Scan – Echosonda Hummibird SI 998c zamontowana na łodzi 

 

 
Rys. 6. Pomiary z użyciem prędkościomierza integracyjnego Jensa 
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Mapowanie siedlisk wielkich rzek przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (UAV) 

Od 2000 roku tworzenie modeli siedlisk jest stosowane na całym świecie. Bada-
nia takie zostały przeprowadzone m.in. w Polsce, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej 
i Południowej. Większość z nich prowadzono na małych rzekach metodą „brodzoną” 
(www.mesohabsim.org).

Na dużych rzekach zbiór danych zazwyczaj jest problematyczny – jednostki są 
znacznie większe, problematyczna jest ocena pozycji, w której aktualnie znajduje 
się badacz, panują trudne warunki hydrologiczne przy ograniczonej widoczności 
pod powierzchnią wody i wartkim nurcie, ponadto przy wysokim stanie wód często 
przeprowadzenie badań jest niemożliwe. Innowacyjnym i użytecznym narzędziem są 
w tym przypadku bezzałogowe statki powietrzne umożliwiające mapowanie siedlisk 
na wielkich rzekach oraz szczegółowe odwzorowanie stanu koryta rzeki. 

Wnioski
Zastosowanie zdjęć wykonywanych z powietrza do sporządzania map rozkładu 

siedlisk jest niezwykle użyteczne w badaniach dużych rzek o znacznej szerokości. 
Mapy rozkładu siedlisk sporządzone na podstawie aktualnych zdjęć rzeki są precy-
zyjne, przedstawiają stan w chwili prowadzenia badań, co pozwala zwiększyć do-
kładność wyników.

Określanie rozmieszczenia siedlisk w wielkich rzekach na podstawie zdjęć wyko-
nywanych z bezzałogowych statków powietrznych jest nową i obiecującą techniką 
wspomagającą badania przyrodnicze, która jest obecnie powszechnie dostępna.

Podziękowania
Praca została sporządzona w ramach projektu AMBER na mocy umowy nr 689682 

w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej Horizon 2020.
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Rys. 8. Rozkład prędkości na badanym odcinku rzeki Wisły poniżej zapory we Włocławku 
przy przepływie poniżej 400 m3/s 
 

Na tak przygotowanej mapie określono rozmieszczenie jednostek 
hydromorfologicznych (rys. 9) zgodnie z zasadami podanymi w metodzie MesoHABSIM. 
Każde z siedlisk zostało scharakteryzowane w celu możliwości określenia użyteczności dla 
zespołów ryb.  
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WPŁYW REKULTYWACJI JEZIORA 
DUROWSKIEGO NA JAKOŚĆ WÓD I STAN 
EKOLOGICZNY STRUGI GOŁANIECKIEJ

Wstęp
Struga Gołaniecka jest prawym dopływem Wełny, uchodzącym do niej na te-

renie Wągrowca. Jest to niewielka rzeka nizinna o długości 36 km, płynąca rynną 
polodowcową o przebiegu północ – południe, w której położonych jest siedem je-
zior rynnowych. Jakość wód przepływającej przez nie Strugi Gołanieckiej zmienia 
się w zależności od stanu troficznego i morfometrii poszczególnych jezior. Jeziora 
położone w górze rzeki zanieczyszczone były ściekami komunalnymi i przemysłowymi 
z Gołańczy oraz pobliskich wiosek. Silnie zeutrofizowane wody zasilały wraz z biegiem 
Strugi Gołanieckiej niżej położone jeziora, powodując przyspieszoną ich eutrofizację. 
Proces ten dotarł do najniżej położonego Jeziora Durowskiego dopiero na początku 
obecnego wieku, powodując silne sinicowe zakwity wody oraz odtlenienie wód hy-
polimnionu w lecie, ograniczając możliwości usług ekosystemowych pełnionych przez 
jezioro. Dotyczyło to zwłaszcza użytkowania rekreacyjnego jeziora przez mieszkanców 
Wągrowca, położonego nad południowym brzegiem jeziora (Gołdyn i in., 2013).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, władze Wągrowca zdecydo-
wały się na rekultywację jeziora, która rozpoczęła się w 2009 roku i trwa do dzisiaj. 
Wprawdzie Gołańcz i okoliczne wioski zostały skanalizowane, a ścieki oczyszczane są 
w nowoczesnej oczyszczalni, to jednak duży ładunek zanieczyszczeń odłożony w osa-
dach dennych jezior powoduje, że jakość wód Strugi Gołanieckiej, zasilającej Jezioro 
Durowskie, ulega bardzo powolnej poprawie. Ładunek biogenów wnoszonych z wo-
dami dopływu oraz uwalniany z osadów dennych wymaga kontynuowania zabiegów 
rekultywacyjnych, których głównym zadaniem jest poprawa przezroczystości wody, 
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Wpływ rekultywacji Jeziora Durowskiego na jakość wód i stan ekologiczny Strugi Gołanieckiej

Każdego roku analizowano też skład i rozmieszczenie makrofitów w rzece odpły-
wającej z jeziora, by na ich podstawie wyliczyć Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR) 
(Szoszkiewicz, 2013). Badań tych nie prowadzono w Strudze Gołanieckiej dopływają-
cej do jeziora, gdyż silne zacienienie rzeki uniemożliwiło rozwój roślinności wodnej.

W laboratorium wykonywano analizy chemiczne i biologiczne, zgodnie z me-
todyką podaną przez Elbanowską i in. (1999) oraz Wetzela i Likensa (1991). Azot 
amonowy oznaczano spektrofotometrycznie z odczynnikiem Nesslera, azot azota-
nowy – z salicylanem sodowym, fosforany rozpuszczone i fosfor ogólny – metodą 
molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem, natomiast chlorofil 
a metodą Lorenzena po ekstrakcji acetonem. 

Zakres prowadzonych badań zwiększał się w kolejnych latach, toteż wyniki do-
tyczące fitoplanktonu i makrofitów obejmują okres od 2009 do 2018 roku, innych 
wskaźników nieco krótszy okres badań. 

Wyniki i dyskusja
Temperatura wody badana w poszczególnych latach zawsze na przełomie czerwca 

i lipca różniła się dość znacznie, a jej wartości średnie wahały się od 19,7°C w do-
pływie do 24,7°C w odpływie (rys. 1A). Tym niemniej różnice między jej wartościa-
mi w wodzie dopływającej i odpływającej w poszczególnych latach były niewielkie, 
wynosząc maksymalnie 1,2°C. Różnice te spowodowane były głównie czynnikami 
klimatycznymi, panującymi w poszczególnych latach, a nie procesem rekultywacji, 
gdyż prowadzone zabiegi nie oddziaływały na stratyfikację termiczną wody w Jezio-
rze Durowskim. Pewne znaczenie mogła jednak mieć poprawiająca się jakość wody 
w jeziorze, zwłaszcza mniejsza liczebność fitoplanktonu, wpływając na mniejsze roz-
praszanie światła w warstwie powierzchniowej. Przyczyniało się to do nieco niższej 
temperatury wody w odpływie niż w dopływie w drugiej części badanego okresu. 

Tlen rozpuszczony wykazywał znacznie wyższe wartości w wodzie odpływają-
cej niż dopływającej do Jeziora Durowskiego w zasadzie tylko w pierwszych latach 
rekultywacji (rys. 1B). W późniejszym okresie wyraźnie wyższe wartości notowano 
w dopływie. Związane to było głównie z rozwojem fitoplanktonu, który dość licznie 
występował w jeziorze w pierwszych latach rekultywacji, wyraźnie zmniejszając swą 
liczebność w kolejnych latach. Tlen wydzielany w trakcie fotosyntezy powodował 
wyraźne przetlenienie wody odpływającej z jeziora w latach 2010-2012. Wyjątkiem 
była niska zawartość fitoplanktonu w 2012 roku, któremu towarzyszyło silne przetle-
nienie wody odpływającej, dochodzące do 162,6%. Spowodowane było to zapewne 
intensywnie prowadzoną fotosyntezą przez duży płat rdestnicy grzebieniastej Pota-
mogeton pectinatus, obecny w litoralu jeziora w sąsiedztwie odpływu. W kolejnych 
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uzyskiwana dzięki ograniczeniu rozwoju fitoplanktonu, poprzez inaktywację fosforu 
w toni wodnej jeziora oraz zmniejszenie zasilania wewnętrznego. Jest to możliwe w wy-
niku równoczesnego stosowania trzech zrównoważonych metod rekultywacji: strącania 
fosforu małymi dawkami siarczanu żelaza i chlorku magnezu, natleniania wód nadden-
nych przy użyciu dwóch aeratorów pulweryzacyjnych, wykorzystujących siłę wiatru oraz 
zarybiania jeziora podchowanym narybkiem szczupaka i sandacza (biomanipulacja). 

Zazwyczaj ocena skutków rekultywacji jezior dotyczy jedynie samej misy jeziornej, 
obejmując takie wskaźniki jak przezroczystość wód czy ich natlenienie w profilu pio-
nowym (Kozak i in., 2017; Rosińska i in., 2018). Cechy te mają mniejsze znaczenie dla 
oceny stanu wód płynących, toteż rzadko oceniany jest wpływ rekultywacji jezior na 
przepływającą przez nie rzekę, nawet w przypadku stosowania syfonu Olszewskiego, 
usuwającego żyzne wody naddenne do odpływu (Dunalska, 2003; Kostecki, 2012).

W przypadku Jeziora Durowskiego monitorowana była niezależnie jakość wód 
jeziornych oraz rzecznych dopływających i odpływających z jeziora. Jakość wód 
jeziornych doczekała się już kilku szczegółowych opracowań (Gołdyn i in., 2013; 
Kowalczewska-Madura i in., 2018; Dondajewska i in., 2019). Omówione w niniejszym 
rozdziale porównanie jakości wód Strugi Gołanieckiej dopływającej i odpływającej 
z Jeziora Durowskiego było jednym z celów badań prowadzonych w ramach Między-
narodowej Szkoły Letniej (MSL), trwającej przez dwa tygodnie na przełomie czerwca 
i lipca każdego roku od rozpoczęcia rekultywacji w 2009 roku. 

Materiał i metody badań
Pomiary jakości wód dopływających i odpływających z Jeziora Durowskiego oraz 

pobór próbek do badań laboratoryjnych odbywał sie codziennie, w pierwszym tygo-
dniu trwania MSL. W drugim tygodniu wykonywano analizy chemiczne i biologiczne 
pobranych próbek w laboratoriach Collegium Biologicum Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W badaniach uczestniczyło w pierwszych trzech latach po 
dziesięciu studentów z trzech partnerskich uniwersytetów – oprócz UAM również 
z Kilonii w Niemczech oraz Iaşi w Rumunii. W kolejnych latach MSL prowadzona była 
przez dwie uczelnie: z Poznania i Kilonii.

Pomiary temperatury wody, odczynu, przewodnictwa elektrolitycznego (EC), na-
sycenia wody tlenem oraz zawartości w wodzie tlenu rozpuszczonego wykonywane 
były bezpośrednio w nurcie rzeki, przy użyciu wieloparametrowej sondy YSI ProPlus. 
Próbki wody do analiz zawartości biogenów po pobraniu utrwalano chloroformem, 
natomiast do analiz planktonu – płynem Lugola w modyfikacji Utermöhla. Próbki 
wody do oznaczeń chlorofilu a sączone były po pobraniu przez sączki z włókna szkla-
nego GF/C i przechowywane w zamrażarce.
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sycenia wody tlenem oraz zawartości w wodzie tlenu rozpuszczonego wykonywane 
były bezpośrednio w nurcie rzeki, przy użyciu wieloparametrowej sondy YSI ProPlus. 
Próbki wody do analiz zawartości biogenów po pobraniu utrwalano chloroformem, 
natomiast do analiz planktonu – płynem Lugola w modyfikacji Utermöhla. Próbki 
wody do oznaczeń chlorofilu a sączone były po pobraniu przez sączki z włókna szkla-
nego GF/C i przechowywane w zamrażarce.
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z coraz większego wymywania składników mineralnych ze zlewni rolniczej, związa-
nego z rosnącym zużyciem nawozów mineralnych i gnojowicy (Domańska, 2018). 
Wahania obserwowane w poszczególnych latach związane są zapewne z różnicami 
hydrologicznymi i wartością opadów atmosferycznych, wpływających na zróżnico-
wane wymywanie minerałów ze zlewni (Dondajewska i in., 2019).

Chlorofil a przez prawie cały okres badań wykazywał znacznie wyższe wartości 
w wodzie dopływającej niż odpływającej (rys. 1D). Związane to było z zakwitami 
wody w wyżej położonym Jeziorze Kobyleckim i przebudową składu gatunkowego 
oraz obniżeniem liczebności fitoplanktonu w Jeziorze Durowskim, jako wynik pro-
wadzonej rekultywacji. Obniżenie stężeń chlorofilu dochodziło do 68,3% w ostatnim 
roku badań. W poszczególnych latach wykazywało ono dość duże zróżnicowanie, 
co wynikało ze zmieniających się warunków rozwoju fitoplanktonu. Składało się na 
to zarówno stężenie biogenów związane z procesem rekultywacji, jak i czynniki me-
teorologiczne (temperatura, zachmurzenie) i biocenotyczne (presja zooplanktonu, 
uzależniona od intensywności zarybiania jeziora drapieżnikami). W kolejnych latach 
badań dochodziło do wyraźnego obniżenia stężeń chlorofilu a zarówno w dopływie, 
jak i w odpływie z Jeziora Durowskiego. Liniowy trend obniżania się stężeń w od-
pływie był przy tym wyraźniejszy niż w dopływie. Zmniejszanie się stężeń chlorofilu 
a świadczy o obniżaniu się stanu trofii wód nie tylko w Jeziorze Durowskim w związku 
z jego rekultywacją, ale również w wyżej położonych jeziorach. Jest to prawdopodob-
nie efektem mniejszego dopływu biogenów ze zlewni, w związku z uruchomieniem 
oczyszczalni ścieków w Gołańczy. Prawdopodobna jest również migracja szczupaka 
w związku z ponawianymi jego zarybieniami, z Jeziora Durowskiego do położonego 
wyżej Jeziora Kobyleckiego, powodując efekt biomanipulacji w tym jeziorze.

Azot amonowy wykazywał zazwyczaj wyższe wartości w wodzie dopływającej 
niż odpływającej (rys. 2A), co wynikało z większego zanieczyszczenia jezior leżą-
cych w biegu Strugi Gołanieckiej powyżej Jeziora Durowskiego. Wyjątkiem były lata 
2012-2013, gdy stężenia tej formy azotu wyraźnie zwiększyły się w wodzie odpływa-
jącej z Jeziora Durowskiego. Podobny wzrost stężeń obserwowano w samym jeziorze, 
szczególnie w wodzie hypolimnionu (Dondajewska i in., 2019), co najprawdopodob-
niej związane było z intensywnym rozkładem materii organicznej w osadach dennych, 
związanym z dostarczaniem nad dno tlenu przez aeratory pulweryzacyjne. Ponieważ 
w pierwszych latach rekultywacji cały dostarczany nad dno tlen zużywany był przez 
bakterie heterotroficzne, nie mógł zachodzić proces nitryfikacji, co prowadziło do 
silnego wzrostu stężeń azotu amonowego w trakcie kolejnych miesięcy letnich. W ko-
lejnych latach rekultywacji stężenie to malało wskutek stopniowego poprawiania 
się natlenienia wód naddennych. Malało jednak również stężenie tej formy azotu 
w wodach dopływających, co świadczy o poprawie jakości wody również w jeziorach 
położonych powyżej Jeziora Durowskiego.
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latach zarówno zawartość tlenu rozpuszczonego, jak i natlenienie wody było wyraźnie 
niższe, jedynie w 2015 roku nieznacznie przekraczając 100% nasycenia.

kolejnych latach. Tlen wydzielany w trakcie fotosyntezy powodował wyraźne przetlenienie 
wody odpływającej z jeziora w latach 2010-2012. Wyjątkiem była niska zawartość 
fitoplanktonu w 2012 roku, któremu towarzyszyło silne przetlenienie wody odpływającej, 
dochodzące do 162,6%. Spowodowane było to zapewne intensywnie prowadzoną fotosyntezą 
przez duży płat rdestnicy grzebieniastej Potamogeton pectinatus, obecny w litoralu jeziora w 
sąsiedztwie odpływu. W kolejnych latach zarówno zawartość tlenu rozpuszczonego, jak i 
natlenienie wody było wyraźnie niższe, jedynie w 2015 roku nieznacznie przekraczając 100% 
nasycenia. 

 

  

  
Rys. 1. Temperatura wody (A), tlen rozpuszczony (B), przewodnictwo elektrolityczne (C) i 
chlorofil a (D) w wodzie Strugi Gołanieckiej dopływającej i odpływającej z Jeziora 
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przez jezioro, gdyż w wodzie odpływającej były one zazwyczaj niższe niż w wodzie 
dopływającej (rys. 1C). Związane było to z pobieraniem jonów przez fitoplankton i 
odprowadzaniem ich do osadów dennych wraz z wyprodukowaną biomasą oraz minerałami 
wytrącanymi w biologicznym procesie odwapniania wody (Dittrich i Obst, 2004; Kufel i 
Rymuza, 2014). Przyczyniał się do tego również proces rekultywacji, zwłaszcza inaktywacji 
biogenów w toni wodnej. Strącane do osadów wodorotlenki i tlenki żelaza z 
zaadsorbowanymi jonami fosforu (Søndergaard i in., 2002) oraz fosforan amonowo-
magnezowy (struwit) zmniejszały zawartość jonów w toni wodnej (Dondajewska i in., 2019). 
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Rys. 1. Temperatura wody (A), tlen rozpuszczony (B), przewodnictwo 
elektrolityczne (C) i chlorofil a (D) w wodzie Strugi Gołanieckiej dopływającej 

i odpływającej z Jeziora Durowskiego

Wartości przewodnictwa elektrolitycznego zmniejszały się w trakcie przepły-
wu wody przez jezioro, gdyż w wodzie odpływającej były one zazwyczaj niższe niż 
w wodzie dopływającej (rys. 1C). Związane było to z pobieraniem jonów przez 
fitoplankton i odprowadzaniem ich do osadów dennych wraz z wyprodukowaną 
biomasą oraz minerałami wytrącanymi w biologicznym procesie odwapniania 
wody (Dittrich i Obst, 2004; Kufel i Rymuza, 2014). Przyczyniał się do tego również 
proces rekultywacji, zwłaszcza inaktywacji biogenów w toni wodnej. Strącane do 
osadów wodorotlenki i tlenki żelaza z zaadsorbowanymi jonami fosforu (Sønder-
gaard i in., 2002) oraz fosforan amonowo-magnezowy (struwit) zmniejszały za-
wartość jonów w toni wodnej (Dondajewska i in., 2019). Nie bez znaczenia było 
też zmniejszające się w kolejnych latach zasilanie wewnętrzne z osadów dennych 
(Kowalczewska-Madura i in., 2018). W miarę trwania procesu rekultywacji wartości 
przewodnictwa elektrolitycznego wykazywały rosnący trend zarówno w wodzie 
dopływającej, jak i odpływającej. Wskazuje to na rosnące stężenia związków mine-
ralnych w wodzie jezior położonych w biegu Strugi Gołanieckiej, co może wynikać 
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z coraz większego wymywania składników mineralnych ze zlewni rolniczej, związa-
nego z rosnącym zużyciem nawozów mineralnych i gnojowicy (Domańska, 2018). 
Wahania obserwowane w poszczególnych latach związane są zapewne z różnicami 
hydrologicznymi i wartością opadów atmosferycznych, wpływających na zróżnico-
wane wymywanie minerałów ze zlewni (Dondajewska i in., 2019).

Chlorofil a przez prawie cały okres badań wykazywał znacznie wyższe wartości 
w wodzie dopływającej niż odpływającej (rys. 1D). Związane to było z zakwitami 
wody w wyżej położonym Jeziorze Kobyleckim i przebudową składu gatunkowego 
oraz obniżeniem liczebności fitoplanktonu w Jeziorze Durowskim, jako wynik pro-
wadzonej rekultywacji. Obniżenie stężeń chlorofilu dochodziło do 68,3% w ostatnim 
roku badań. W poszczególnych latach wykazywało ono dość duże zróżnicowanie, 
co wynikało ze zmieniających się warunków rozwoju fitoplanktonu. Składało się na 
to zarówno stężenie biogenów związane z procesem rekultywacji, jak i czynniki me-
teorologiczne (temperatura, zachmurzenie) i biocenotyczne (presja zooplanktonu, 
uzależniona od intensywności zarybiania jeziora drapieżnikami). W kolejnych latach 
badań dochodziło do wyraźnego obniżenia stężeń chlorofilu a zarówno w dopływie, 
jak i w odpływie z Jeziora Durowskiego. Liniowy trend obniżania się stężeń w od-
pływie był przy tym wyraźniejszy niż w dopływie. Zmniejszanie się stężeń chlorofilu 
a świadczy o obniżaniu się stanu trofii wód nie tylko w Jeziorze Durowskim w związku 
z jego rekultywacją, ale również w wyżej położonych jeziorach. Jest to prawdopodob-
nie efektem mniejszego dopływu biogenów ze zlewni, w związku z uruchomieniem 
oczyszczalni ścieków w Gołańczy. Prawdopodobna jest również migracja szczupaka 
w związku z ponawianymi jego zarybieniami, z Jeziora Durowskiego do położonego 
wyżej Jeziora Kobyleckiego, powodując efekt biomanipulacji w tym jeziorze.

Azot amonowy wykazywał zazwyczaj wyższe wartości w wodzie dopływającej 
niż odpływającej (rys. 2A), co wynikało z większego zanieczyszczenia jezior leżą-
cych w biegu Strugi Gołanieckiej powyżej Jeziora Durowskiego. Wyjątkiem były lata 
2012-2013, gdy stężenia tej formy azotu wyraźnie zwiększyły się w wodzie odpływa-
jącej z Jeziora Durowskiego. Podobny wzrost stężeń obserwowano w samym jeziorze, 
szczególnie w wodzie hypolimnionu (Dondajewska i in., 2019), co najprawdopodob-
niej związane było z intensywnym rozkładem materii organicznej w osadach dennych, 
związanym z dostarczaniem nad dno tlenu przez aeratory pulweryzacyjne. Ponieważ 
w pierwszych latach rekultywacji cały dostarczany nad dno tlen zużywany był przez 
bakterie heterotroficzne, nie mógł zachodzić proces nitryfikacji, co prowadziło do 
silnego wzrostu stężeń azotu amonowego w trakcie kolejnych miesięcy letnich. W ko-
lejnych latach rekultywacji stężenie to malało wskutek stopniowego poprawiania 
się natlenienia wód naddennych. Malało jednak również stężenie tej formy azotu 
w wodach dopływających, co świadczy o poprawie jakości wody również w jeziorach 
położonych powyżej Jeziora Durowskiego.
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latach zarówno zawartość tlenu rozpuszczonego, jak i natlenienie wody było wyraźnie 
niższe, jedynie w 2015 roku nieznacznie przekraczając 100% nasycenia.

kolejnych latach. Tlen wydzielany w trakcie fotosyntezy powodował wyraźne przetlenienie 
wody odpływającej z jeziora w latach 2010-2012. Wyjątkiem była niska zawartość 
fitoplanktonu w 2012 roku, któremu towarzyszyło silne przetlenienie wody odpływającej, 
dochodzące do 162,6%. Spowodowane było to zapewne intensywnie prowadzoną fotosyntezą 
przez duży płat rdestnicy grzebieniastej Potamogeton pectinatus, obecny w litoralu jeziora w 
sąsiedztwie odpływu. W kolejnych latach zarówno zawartość tlenu rozpuszczonego, jak i 
natlenienie wody było wyraźnie niższe, jedynie w 2015 roku nieznacznie przekraczając 100% 
nasycenia. 
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Rys. 1. Temperatura wody (A), tlen rozpuszczony (B), przewodnictwo 
elektrolityczne (C) i chlorofil a (D) w wodzie Strugi Gołanieckiej dopływającej 

i odpływającej z Jeziora Durowskiego

Wartości przewodnictwa elektrolitycznego zmniejszały się w trakcie przepły-
wu wody przez jezioro, gdyż w wodzie odpływającej były one zazwyczaj niższe niż 
w wodzie dopływającej (rys. 1C). Związane było to z pobieraniem jonów przez 
fitoplankton i odprowadzaniem ich do osadów dennych wraz z wyprodukowaną 
biomasą oraz minerałami wytrącanymi w biologicznym procesie odwapniania 
wody (Dittrich i Obst, 2004; Kufel i Rymuza, 2014). Przyczyniał się do tego również 
proces rekultywacji, zwłaszcza inaktywacji biogenów w toni wodnej. Strącane do 
osadów wodorotlenki i tlenki żelaza z zaadsorbowanymi jonami fosforu (Sønder-
gaard i in., 2002) oraz fosforan amonowo-magnezowy (struwit) zmniejszały za-
wartość jonów w toni wodnej (Dondajewska i in., 2019). Nie bez znaczenia było 
też zmniejszające się w kolejnych latach zasilanie wewnętrzne z osadów dennych 
(Kowalczewska-Madura i in., 2018). W miarę trwania procesu rekultywacji wartości 
przewodnictwa elektrolitycznego wykazywały rosnący trend zarówno w wodzie 
dopływającej, jak i odpływającej. Wskazuje to na rosnące stężenia związków mine-
ralnych w wodzie jezior położonych w biegu Strugi Gołanieckiej, co może wynikać 
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Fosforany rozpuszczone stwierdzane były w niewielkich stężeniach, dochodzą-
cych do 5 µg/l w wodzie odpływającej i 10 µg/l w wodzie dopływającej (rys. 2C). 
Niższe stężenia w wodzie odpływającej pozostają w związku ze strącaniem ich w je-
ziorze przy użyciu soli żelaza i magnezu oraz pobieraniem przez organizmy fotoau-
totroficzne. Nieco wyższe stężenia fosforanów w wodzie odpływającej w dwu ostat-
nich latach badań mogą być efektem mniej intensywnego rozwoju fitoplanktonu, 
w wyniku zabiegów rekultywacyjnych (np. biomanipulacji). Prawdopodobnie jednak 
większe znaczenie miały bardzo intensywne opady w czerwcu 2017 roku, tuż przed 
rozpoczęciem badań, co spowodowało dopływ zwiększonego ładunku biogenów ze 
zlewni bezpośredniej jeziora. 

Fosfor ogólny częściej wykazywał większe stężenia w wodzie odpływającej niż 
dopływającej (rys. 2D). W początkowym okresie badań mogło to być związane ze 
zwiększonym uwalnianiem fosforu z osadów dennych wskutek intensywniejszej 
mineralizacji odłożonej w osadach materii organicznej (Kowalczewska-Madura i in., 
2018). Mineralizacji tej sprzyjało dostarczanie tlenu do strefy naddennej przez dwa 
aeratory pulweryzacyjne. Wydzielany fosfor włączany był w biomasę planktonu, 
stąd w wodzie odpływającej nie stwierdzano zwiększonych stężeń fosforanów 
rozpuszczonych, lecz fosforu ogólnego. W końcowym okresie badań, zwłaszcza 
w 2017 roku, znacznie wyższe stężenie fosforu w wodzie odpływającej niż dopły-
wającej wynikało zapewne z bardzo wysokich opadów atmosferycznych tuż przed 
rozpoczęciem badań. W czerwcu tego roku spadło o 84% więcej deszczu od śred-
niej z wielolecia (https://www.lodr-bratoszewice.pl). Zwiększony spływ powierzch-
niowy ze zlewni bezpośredniej mógł więc przyczynić się do wzrostu stężenia fosforu 
całkowitego w wodzie odpływu.

Analiza ilościowa komórek fitoplanktonu wskazuje, że ich liczebność w dopły-
wie Strugi Gołanieckiej do jeziora była wielokrotnie większa niż w odpływie rzeki 
z Jeziora Durowskiego (rys. 3). W dopływającej Strudze Gołanieckiej dużą liczeb-
ność fitoplanktonu notowano niezależnie od roku badań, przy czym zauważono 
stopniowy trend spadkowy od 2014 roku. W przypadku odpływu rzeki z Jeziora Du-
rowskiego wyraźny trend spadkowy odnotowano już od drugiego roku prowadzenia 
zabiegów rekultywacji (od 2010 r.). Całkowita liczebność komórek fitoplanktonu 
w wodzie dopływającej wahała się od ponad 3,6 mln kom./ml do 1,1 mln kom./ml, 
natomiast w wodzie odpływającej z jeziora od 2,1 mln kom./ml w 2009 roku do 
jedynie 154 tys. kom./ml w 2018 roku (rys. 3). 
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Azot azotanowy prawie w całym okresie badań wykazywał wyższe stężenia w wo-
dzie dopływającej niż odpływającej. Różnice te zwiększały się w kolejnych latach, co 
świadczy o coraz większym wykorzystywaniu tej formy azotu w Jeziorze Durowskim 
(rys. 2B). Związane to było zapewne z przebudową składu gatunkowego fitoplank-
tonu, a szczególnie z wyeliminowaniem sinic, preferujących amonową formę azotu 
(Blomquist i in., 1994). Zwiększone pobieranie azotanów z toni wodnej miało również 
miejsce w wyniku zwiększania się z każdym rokiem powierzchni zajmowanych przez 
zbiorowiska roślinności zanurzonej w jeziorze (Gołdyn i in., 2013). W poszczególnych 
latach badań obserwowano duże różnice stężeń tej formy azotu zarówno w wodzie 
dopływającej, jak i odpływającej. Uzależnione to było od wielkości opadów atmosfe-
rycznych wymywających azotany ze zlewni, przy czym wykazano wyraźne przesunię-
cie w czasie wysokich stężeń tej formy azotu, w stosunku do maksymalnych wartości 
opadu, co wynika z retencyjnego oddziaływania jezior, położonych w biegu Strugi 
Gołanieckiej (Dondajewska i in., 2019).
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Fosforany rozpuszczone stwierdzane były w niewielkich stężeniach, dochodzą-
cych do 5 µg/l w wodzie odpływającej i 10 µg/l w wodzie dopływającej (rys. 2C). 
Niższe stężenia w wodzie odpływającej pozostają w związku ze strącaniem ich w je-
ziorze przy użyciu soli żelaza i magnezu oraz pobieraniem przez organizmy fotoau-
totroficzne. Nieco wyższe stężenia fosforanów w wodzie odpływającej w dwu ostat-
nich latach badań mogą być efektem mniej intensywnego rozwoju fitoplanktonu, 
w wyniku zabiegów rekultywacyjnych (np. biomanipulacji). Prawdopodobnie jednak 
większe znaczenie miały bardzo intensywne opady w czerwcu 2017 roku, tuż przed 
rozpoczęciem badań, co spowodowało dopływ zwiększonego ładunku biogenów ze 
zlewni bezpośredniej jeziora. 

Fosfor ogólny częściej wykazywał większe stężenia w wodzie odpływającej niż 
dopływającej (rys. 2D). W początkowym okresie badań mogło to być związane ze 
zwiększonym uwalnianiem fosforu z osadów dennych wskutek intensywniejszej 
mineralizacji odłożonej w osadach materii organicznej (Kowalczewska-Madura i in., 
2018). Mineralizacji tej sprzyjało dostarczanie tlenu do strefy naddennej przez dwa 
aeratory pulweryzacyjne. Wydzielany fosfor włączany był w biomasę planktonu, 
stąd w wodzie odpływającej nie stwierdzano zwiększonych stężeń fosforanów 
rozpuszczonych, lecz fosforu ogólnego. W końcowym okresie badań, zwłaszcza 
w 2017 roku, znacznie wyższe stężenie fosforu w wodzie odpływającej niż dopły-
wającej wynikało zapewne z bardzo wysokich opadów atmosferycznych tuż przed 
rozpoczęciem badań. W czerwcu tego roku spadło o 84% więcej deszczu od śred-
niej z wielolecia (https://www.lodr-bratoszewice.pl). Zwiększony spływ powierzch-
niowy ze zlewni bezpośredniej mógł więc przyczynić się do wzrostu stężenia fosforu 
całkowitego w wodzie odpływu.

Analiza ilościowa komórek fitoplanktonu wskazuje, że ich liczebność w dopły-
wie Strugi Gołanieckiej do jeziora była wielokrotnie większa niż w odpływie rzeki 
z Jeziora Durowskiego (rys. 3). W dopływającej Strudze Gołanieckiej dużą liczeb-
ność fitoplanktonu notowano niezależnie od roku badań, przy czym zauważono 
stopniowy trend spadkowy od 2014 roku. W przypadku odpływu rzeki z Jeziora Du-
rowskiego wyraźny trend spadkowy odnotowano już od drugiego roku prowadzenia 
zabiegów rekultywacji (od 2010 r.). Całkowita liczebność komórek fitoplanktonu 
w wodzie dopływającej wahała się od ponad 3,6 mln kom./ml do 1,1 mln kom./ml, 
natomiast w wodzie odpływającej z jeziora od 2,1 mln kom./ml w 2009 roku do 
jedynie 154 tys. kom./ml w 2018 roku (rys. 3). 
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Rys. 2. Stężenia azotu amonowego (A), azotanowego (B), fosforu rozpuszczonego 
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powierzchniowej gatunki bentosowe i peryfitonowe, znacznie wzbogacając fitoplank-
ton (Messyasz i in., 2014). W latach 2009-2018 w strukturze fitoplanktonu Strugi 
Gołanieckiej dopływającej do jeziora stwierdzono obecność trzydziestu dwóch takso-
nów okrzemek, podczas gdy w tym samym czasie w odpływie z Jeziora Durowskiego 
notowano ich tylko dwanaście.

  
Rys. 4. Zestawienie procentowego udziału sinic (Cyanobacteria) (A) i zielenic (Chlorophyta) 
(B) w całkowitej liczebności zbiorowisk fitoplanktonu obserwowanych w dopływie i 
odpływie Strugi Gołanieckiej z Jeziora Durowskiego w latach 2009-2018 
 

Analizując strukturę zbiorowisk fitoplanktonu w Strudze Gołanieckiej odpływającej z 
Jeziora Durowskiego, stwierdzono spadek udziału sinic (w tym dominującego gatunku 
Limnothrix redekei) w całkowitej liczebności komórek już w 2012 roku z 80% do 20% (rys. 
4A). Od 2014 roku udział sinic nie przekraczał 10% całkowitej liczebności fitoplanktonu. 
Równocześnie od pierwszego roku podjęcia zabiegów rekultywacji obserwowano wzrost 
udziału zielenic w liczebności fitoplanktonu, przekraczający 60% w latach 2017-2018 (rys. 
4B).   

W niektórych latach badawczych wyraźnie pod względem liczebności komórek 
dominowały złotowiciowce (Chrysophyta), które są charakterystyczne dla okresu 
późnowiosennego. Najprawdopodobniej przyczyniły się do tego zarówno warunki 
atmosferyczne (deszczowy maj i czerwiec), jak i faza ”czystej wody” podczas prowadzenia 
badań, spowodowana bardzo intensywnym rozwojem zooplanktonu i dużą presją wyjadania 
małych form glonów przez zooplankton. W strukturze fitoplanktonu pozostały zatem duże 
komórki glonów z grupy bruzdnic (Ceratium hirundinella, Peridinium cinctum), okrzemek 
(Fragilaria crotonensis), zielenic (Pedistrum duplex, Pseudopediastrum boryanum, Phacotus 
lenticularis, Sphaerocystis planctonica, Eutetramorus planctonicus) i kolonijne 
złotowiciowce (Dinobryon divergens). Złotowiciowce, reprezentowane przez rodzaj 
Dinobryon, to formy miksotroficzne, mające zdolność pobierania drobnych bakterii, co 
mogło dodatkowo przyczynić się do zwiększenia przezroczystości wody (Reynolds, 2006). 

Makrofity rosnące w korycie Strugi Gołanieckiej odpływającej z Jeziora Durowskiego 
zmieniały się pod względem składu gatunkowego i pokrycia, w wyniku czego wskaźnik MIR 
obliczony dla kolejnych lat badań również ulegał wyraźnym zmianom. Gatunkami 
dominującymi były najczęściej rdestnica grzebieniasta Potamogeton pectinatus, łączeń 
baldachowaty Butomus umbellatus, wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum i gałęzatka 
Cladophora glomerata. Na kamieniach od 2010 roku występował też ze zmiennym 
pokrywaniem złotowiciowiec Hildebrandia rivularis.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (2011), Strugę Gołaniecką 
dopływającą i odpływającą z Jeziora Durowskiego zaliczono do typu 25 – ciek łączący 
jeziora. Stanowi ona jednolitą część wód oznaczoną symbolem PLRW60002518649. Dno 
rzeki jest piaszczysto-kamieniste, co rzutuje na zakresy poszczególnych wskaźników użytych 
do oceny stanu ekologicznego. Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR) obliczany dla rzeki 
odpływającej z Jeziora Durowskiego był bardzo zmienny w poszczególnych latach, lecz ze 
stałą tendencją rosnącą. Linia trendu w ostatnim roku badań przekroczyła wartość graniczną 
indeksu dla II klasy jakości, wskazując na dobry stan ekologiczny rzeki (rys. 5). Ten rosnący 
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Rys. 4. Zestawienie procentowego udziału sinic (Cyanobacteria) (A) i zielenic 
(Chlorophyta) (B) w całkowitej liczebności zbiorowisk fitoplanktonu obserwowanych 
w dopływie i odpływie Strugi Gołanieckiej z Jeziora Durowskiego w latach 2009-2018
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obserwowano wzrost udziału zielenic w liczebności fitoplanktonu, przekraczający 
60% w latach 2017-2018 (rys. 4B). 
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atmosferyczne (deszczowy maj i czerwiec), jak i faza „czystej wody” podczas prowa-
dzenia badań, spowodowana bardzo intensywnym rozwojem zooplanktonu i dużą 
presją wyjadania małych form glonów przez zooplankton. W strukturze fitoplank-
tonu pozostały zatem duże komórki glonów z grupy bruzdnic (Ceratium hirundi-
nella, Peridinium cinctum), okrzemek (Fragilaria crotonensis), zielenic (Pedistrum 
duplex, Pseudopediastrum boryanum, Phacotus lenticularis, Sphaerocystis plancto-
nica, Eutetramorus planctonicus) i kolonijne złotowiciowce (Dinobryon divergens). 
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notowano niezależnie od roku badań, przy czym zauważono stopniowy trend spadkowy od 
2014 roku. W przypadku odpływu rzeki z Jeziora Durowskiego wyraźny trend spadkowy 
odnotowano już od drugiego roku prowadzenia zabiegów rekultywacji (od 2010 r.). 
Całkowita liczebność komórek fitoplanktonu w wodzie dopływającej wahała się od ponad 3,6 
mln kom./ml do 1,1 mln kom./ml, natomiast w wodzie odpływającej z jeziora od 2,1 mln 
kom./ml w 2009 roku do jedynie 154 tys. kom./ml w 2018 roku (rys. 3).  
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W strukturze taksonomicznej fitoplanktonu Strugi Gołanieckiej wystąpili 
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Wyraźnym dominantem była Limnothrix redekei, obecna również w jeziorze. W latach 2017-
2018 w Strudze Gołanieckiej dopływającej do Jeziora Durowskiego zaobserwowano spadek 
ilości sinic (do 10%). Było to prawdopodobnie spowodowane panującymi wówczas 
warunkami pogodowymi, utrzymującymi stan zbliżony do okresu późnowiosennego, kiedy 
niższa temperatura wody była korzystna do rozwoju złotowiciowców (rys. 1). Drugą 
przyczyną mogła być poprawa jakości wody w wyżej położonych jeziorach (Grylewskie, 
Bukowieckie Duże, Bukowieckie Małe, Kobyleckie), spowodowana odcięciem dopływu 
ścieków z Gołańczy. Może o tym świadczyć również przebudowa składu gatunkowego sinic 
w dopływie do jeziora, na dominujące Dolichospermum (=Anabaena) flos-aquae, Microcystis 
aeruginosa i Woronichinia nägeliana. Niestety, gatunki te także mają zdolność tworzenia 
zakwitów wody i są potencjalnie toksyczne. Stanowi to sygnał alarmowy, ponieważ obecność 
nowych gatunków sinic o odmiennych wymaganiach ekologicznych potencjalnie może 
zagrażać ponownym wystąpieniem zakwitów wody w Jeziorze Durowskim. Oprócz sinic i 
zielenic, zawsze w dopływie do Jeziora Durowskiego obecne były okrzemki. Bystry nurt 
wody powodował turbulencje, podnoszące do warstwy powierzchniowej gatunki bentosowe i 
peryfitonowe, znacznie wzbogacając fitoplankton (Messyasz i in., 2014). W latach 2009-
2018 w strukturze fitoplanktonu Strugi Gołanieckiej dopływającej do jeziora stwierdzono 
obecność trzydziestu dwóch taksonów okrzemek, podczas gdy w tym samym czasie w 
odpływie z Jeziora Durowskiego notowano ich tylko dwanaście. 
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ta, Euglenophyta i Chrysophyta. Rozpatrując równomierność rozmieszczenia si-
nic (wskaźnik złej jakości wód) na obu analizowanych stanowiskach, stwierdzono, 
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(ponad 80% w całkowitej liczebności fitoplanktonu), podczas gdy w odpływającej 
tylko do 2011 roku (rys. 4A). Wyraźnym dominantem była Limnothrix redekei, obec-
na również w jeziorze. W latach 2017-2018 w Strudze Gołanieckiej dopływającej do 
Jeziora Durowskiego zaobserwowano spadek ilości sinic (do 10%). Było to prawdo-
podobnie spowodowane panującymi wówczas warunkami pogodowymi, utrzymują-
cymi stan zbliżony do okresu późnowiosennego, kiedy niższa temperatura wody była 
korzystna do rozwoju złotowiciowców (rys. 1). Drugą przyczyną mogła być poprawa 
jakości wody w wyżej położonych jeziorach (Grylewskie, Bukowieckie Duże, Buko-
wieckie Małe, Kobyleckie), spowodowana odcięciem dopływu ścieków z Gołańczy. 
Może o tym świadczyć również przebudowa składu gatunkowego sinic w dopływie do 
jeziora, na dominujące Dolichospermum (=Anabaena) flos-aquae, Microcystis aeru-
ginosa i Woronichinia nägeliana. Niestety, gatunki te także mają zdolność tworzenia 
zakwitów wody i są potencjalnie toksyczne. Stanowi to sygnał alarmowy, ponieważ 
obecność nowych gatunków sinic o odmiennych wymaganiach ekologicznych po-
tencjalnie może zagrażać ponownym wystąpieniem zakwitów wody w Jeziorze Du-
rowskim. Oprócz sinic i zielenic, zawsze w dopływie do Jeziora Durowskiego obecne 
były okrzemki. Bystry nurt wody powodował turbulencje, podnoszące do warstwy 
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powierzchniowej gatunki bentosowe i peryfitonowe, znacznie wzbogacając fitoplank-
ton (Messyasz i in., 2014). W latach 2009-2018 w strukturze fitoplanktonu Strugi 
Gołanieckiej dopływającej do jeziora stwierdzono obecność trzydziestu dwóch takso-
nów okrzemek, podczas gdy w tym samym czasie w odpływie z Jeziora Durowskiego 
notowano ich tylko dwanaście.
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dominowały złotowiciowce (Chrysophyta), które są charakterystyczne dla okresu 
późnowiosennego. Najprawdopodobniej przyczyniły się do tego zarówno warunki 
atmosferyczne (deszczowy maj i czerwiec), jak i faza ”czystej wody” podczas prowadzenia 
badań, spowodowana bardzo intensywnym rozwojem zooplanktonu i dużą presją wyjadania 
małych form glonów przez zooplankton. W strukturze fitoplanktonu pozostały zatem duże 
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(Fragilaria crotonensis), zielenic (Pedistrum duplex, Pseudopediastrum boryanum, Phacotus 
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złotowiciowce (Dinobryon divergens). Złotowiciowce, reprezentowane przez rodzaj 
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Cladophora glomerata. Na kamieniach od 2010 roku występował też ze zmiennym 
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rzeki jest piaszczysto-kamieniste, co rzutuje na zakresy poszczególnych wskaźników użytych 
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Rys. 4. Zestawienie procentowego udziału sinic (Cyanobacteria) (A) i zielenic 
(Chlorophyta) (B) w całkowitej liczebności zbiorowisk fitoplanktonu obserwowanych 
w dopływie i odpływie Strugi Gołanieckiej z Jeziora Durowskiego w latach 2009-2018

Analizując strukturę zbiorowisk fitoplanktonu w Strudze Gołanieckiej odpływa-
jącej z Jeziora Durowskiego, stwierdzono spadek udziału sinic (w tym dominującego 
gatunku Limnothrix redekei) w całkowitej liczebności komórek już w 2012 roku z 80% 
do 20% (rys. 4A). Od 2014 roku udział sinic nie przekraczał 10% całkowitej liczebności 
fitoplanktonu. Równocześnie od pierwszego roku podjęcia zabiegów rekultywacji 
obserwowano wzrost udziału zielenic w liczebności fitoplanktonu, przekraczający 
60% w latach 2017-2018 (rys. 4B). 

W niektórych latach badawczych wyraźnie pod względem liczebności komórek 
dominowały złotowiciowce (Chrysophyta), które są charakterystyczne dla okresu 
późnowiosennego. Najprawdopodobniej przyczyniły się do tego zarówno warunki 
atmosferyczne (deszczowy maj i czerwiec), jak i faza „czystej wody” podczas prowa-
dzenia badań, spowodowana bardzo intensywnym rozwojem zooplanktonu i dużą 
presją wyjadania małych form glonów przez zooplankton. W strukturze fitoplank-
tonu pozostały zatem duże komórki glonów z grupy bruzdnic (Ceratium hirundi-
nella, Peridinium cinctum), okrzemek (Fragilaria crotonensis), zielenic (Pedistrum 
duplex, Pseudopediastrum boryanum, Phacotus lenticularis, Sphaerocystis plancto-
nica, Eutetramorus planctonicus) i kolonijne złotowiciowce (Dinobryon divergens). 
Złotowiciowce, reprezentowane przez rodzaj Dinobryon, to formy miksotroficzne, 
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notowano niezależnie od roku badań, przy czym zauważono stopniowy trend spadkowy od 
2014 roku. W przypadku odpływu rzeki z Jeziora Durowskiego wyraźny trend spadkowy 
odnotowano już od drugiego roku prowadzenia zabiegów rekultywacji (od 2010 r.). 
Całkowita liczebność komórek fitoplanktonu w wodzie dopływającej wahała się od ponad 3,6 
mln kom./ml do 1,1 mln kom./ml, natomiast w wodzie odpływającej z jeziora od 2,1 mln 
kom./ml w 2009 roku do jedynie 154 tys. kom./ml w 2018 roku (rys. 3).  
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wody powodował turbulencje, podnoszące do warstwy powierzchniowej gatunki bentosowe i 
peryfitonowe, znacznie wzbogacając fitoplankton (Messyasz i in., 2014). W latach 2009-
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W strukturze taksonomicznej fitoplanktonu Strugi Gołanieckiej wystąpili przed-
stawiciele Cyanobacteria, Bacillariophyta, Chlorophyta, Cryptophyta, Dinophy-
ta, Euglenophyta i Chrysophyta. Rozpatrując równomierność rozmieszczenia si-
nic (wskaźnik złej jakości wód) na obu analizowanych stanowiskach, stwierdzono, 
że w dopływającej Strudze Gołanieckiej do jeziora dominowały one do 2016 roku 
(ponad 80% w całkowitej liczebności fitoplanktonu), podczas gdy w odpływającej 
tylko do 2011 roku (rys. 4A). Wyraźnym dominantem była Limnothrix redekei, obec-
na również w jeziorze. W latach 2017-2018 w Strudze Gołanieckiej dopływającej do 
Jeziora Durowskiego zaobserwowano spadek ilości sinic (do 10%). Było to prawdo-
podobnie spowodowane panującymi wówczas warunkami pogodowymi, utrzymują-
cymi stan zbliżony do okresu późnowiosennego, kiedy niższa temperatura wody była 
korzystna do rozwoju złotowiciowców (rys. 1). Drugą przyczyną mogła być poprawa 
jakości wody w wyżej położonych jeziorach (Grylewskie, Bukowieckie Duże, Buko-
wieckie Małe, Kobyleckie), spowodowana odcięciem dopływu ścieków z Gołańczy. 
Może o tym świadczyć również przebudowa składu gatunkowego sinic w dopływie do 
jeziora, na dominujące Dolichospermum (=Anabaena) flos-aquae, Microcystis aeru-
ginosa i Woronichinia nägeliana. Niestety, gatunki te także mają zdolność tworzenia 
zakwitów wody i są potencjalnie toksyczne. Stanowi to sygnał alarmowy, ponieważ 
obecność nowych gatunków sinic o odmiennych wymaganiach ekologicznych po-
tencjalnie może zagrażać ponownym wystąpieniem zakwitów wody w Jeziorze Du-
rowskim. Oprócz sinic i zielenic, zawsze w dopływie do Jeziora Durowskiego obecne 
były okrzemki. Bystry nurt wody powodował turbulencje, podnoszące do warstwy 
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Wskaźniki fizyczno-chemiczne wspierające ocenę biologiczną zarówno w dopły-
wie, jak i w odpływie z Jeziora Durowskiego wykazywały stan gorszy od dobrego 
przez cały okres prowadzenia badań. Liczba wskaźników w poszczególnych latach 
zmieniała się od jednego do sześciu (tabela 1), zmienny był również zakres wartości 
poszczególnych wskaźników.

Najczęściej poza drugą klasę jakości wykraczały wartości pH, przewodnictwa elek-
trolitycznego, azotu azotanowego i amonowego. Na dwa z tych wskaźników (EC i azot 
azotanowy) proces rekultywacji wywiera niewielki wpływ, gdyż ich rosnące stężenia 
w czasie uzależnione są głównie od wielkości opadów atmosferycznych i rolniczego 
użytkowania zlewni. Zmniejszenie liczebności fitoplanktonu w wyniku rekultywacji 
zmniejszyło jednak wykorzystanie jonów w jeziorze, przyczyniając się częściowo do 
mniejszego obniżania wartości tych wskaźników w trakcie przepływu wody przez 
jezioro. Pozostałe dwa (pH i azot amonowy) ulegały wyraźnemu obniżeniu w trakcie 
rekultywacji. Należy więc oczekiwać dalszej ich poprawy w przyszłości, aż do osią-
gnięcia dobrego stanu ekologicznego.

Tabela 1. Fizyczno-chemiczne wskaźniki jakości wody, wspierające ocenę 
biologiczną, których wartości wykraczały poza dobry stan ekologiczny

Stanowisko 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dopływ EC
EC, 
pH, 

N-NO3

pH,
N-NH4, 
N-NO3

EC, 
pH, 

N-NH4, 
N-NO3, 
N-NO2

O2, EC, 
pH,

N-NH4, 
N-NO3, 
N-NO2

EC, 
pH, 

N-NH4

EC, 
pH, 

N-NH4

O2, EC, 
N-NH4, 
N-NO3, 
N-NO2

EC, 
pH, 

N-NO3

Odpływ EC
EC, 
pH, 

N-NO3

pH,
N-NH4, 
N-NO3

O2, EC, 
pH,

N-NH4, 
N-NO3, 
N-NO2

O2, EC, 
pH,

N-NH4

EC, pH EC, pH

O2, EC, 
N-NH4, 
N-NO3, 
N-NO2

EC, 
pH, 

N-NO3

Podsumowanie i wnioski
Rekultywacja Jeziora Durowskiego wpłynęła na wartości wielu wskaźników jako-

ści wody w przepływającej przez jezioro Strudze Gołanieckiej, powodując: 
– mniejsze nagrzewanie się wód wskutek zmniejszenia rozpraszania światła w wodzie;
– mniejsze ich natlenienie w wyniku mniej intensywnego wydzielania tlenu przez 

zmniejszającą się liczebność fitoplanktonu;
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mające zdolność pobierania drobnych bakterii, co mogło dodatkowo przyczynić się 
do zwiększenia przezroczystości wody (Reynolds, 2006).

Makrofity rosnące w korycie Strugi Gołanieckiej odpływającej z Jeziora Durow-
skiego zmieniały się pod względem składu gatunkowego i pokrycia, w wyniku czego 
wskaźnik MIR obliczony dla kolejnych lat badań również ulegał wyraźnym zmianom. 
Gatunkami dominującymi były najczęściej rdestnica grzebieniasta Potamogeton 
pectinatus, łączeń baldachowaty Butomus umbellatus, wywłócznik kłosowy Myrio-
phyllum spicatum i gałęzatka Cladophora glomerata. Na kamieniach od 2010 roku 
występował też ze zmiennym pokrywaniem złotowiciowiec Hildebrandia rivularis  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (2011), Strugę Gołaniecką do-
pływającą i odpływającą z Jeziora Durowskiego zaliczono do typu 25 – ciek łączący 
jeziora. Stanowi ona jednolitą część wód oznaczoną symbolem PLRW60002518649. 
Dno rzeki jest piaszczysto-kamieniste, co rzutuje na zakresy poszczególnych wskaź-
ników użytych do oceny stanu ekologicznego. Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR) 
obliczany dla rzeki odpływającej z Jeziora Durowskiego był bardzo zmienny w po-
szczególnych latach, lecz ze stałą tendencją rosnącą. Linia trendu w ostatnim roku 
badań przekroczyła wartość graniczną indeksu dla II klasy jakości, wskazując na dobry 
stan ekologiczny rzeki (rys. 5). Ten rosnący trend MIR w kolejnych latach jest nie-
wątpliwie efektem poprawiania się jakości wody w wyniku prowadzonych zabiegów 
rekultywacyjnych w Jeziorze Durowskim.

trend MIR w kolejnych latach jest niewątpliwie efektem poprawiania się jakości wody w 
wyniku prowadzonych zabiegów rekultywacyjnych w Jeziorze Durowskim. 
 

 

Rys. 5. Wartości indeksu MIR w kolejnych latach badań 
 

Wskaźniki fizyczno-chemiczne wspierające ocenę biologiczną zarówno w dopływie, 
jak i w odpływie z Jeziora Durowskiego wykazywały stan gorszy od dobrego przez cały 
okres prowadzenia badań. Liczba wskaźników w poszczególnych latach zmieniała się od 
jednego do sześciu (tabela 1), zmienny był również zakres wartości poszczególnych 
wskaźników. 

Najczęściej poza drugą klasę jakości wykraczały wartości pH, przewodnictwa 
elektrolitycznego, azotu azotanowego i amonowego. Na dwa z tych wskaźników (EC i azot 
azotanowy) proces rekultywacji wywiera niewielki wpływ, gdyż ich rosnące stężenia w 
czasie uzależnione są głównie od wielkości opadów atmosferycznych i rolniczego 
użytkowania zlewni. Zmniejszenie liczebności fitoplanktonu w wyniku rekultywacji 
zmniejszyło jednak wykorzystanie jonów w jeziorze, przyczyniając się częściowo do 
mniejszego obniżania wartości tych wskaźników w trakcie przepływu wody przez jezioro. 
Pozostałe dwa (pH i azot amonowy) ulegały wyraźnemu obniżeniu w trakcie rekultywacji. 
Należy więc oczekiwać dalszej ich poprawy w przyszłości, aż do osiągnięcia dobrego stanu 
ekologicznego. 
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– częściowy wzrost przewodnictwa elektrolitycznego wskutek mniejszego zużycia 
jonów w procesie fotosyntezy;

– zmniejszanie stężeń azotu amonowego wskutek poprawiającego się natlenienia 
wód naddennych;

– obniżenie stężeń azotanów w wodzie, wykorzystywanych przez fitoplankton ziele-
nicowy i makrofity zanurzone, zwiększające zasięg występowania w litoralu jeziora;

– obniżenie zawartości fosforanów rozpuszczonych w wodzie, jako wynik ich inak-
tywacji przy użyciu chlorku magnezu i siarczanu żelaza, a także zwiększenia natle-
nienia wód naddennych w jeziorze;

– zmniejszenie stężeń chlorofilu a, korelujące z obniżaniem się liczebności fitoplanktonu;
– zmniejszenie liczebności ogólnej fitoplanktonu oraz przebudowę jego składu, 

przede wszystkim w kierunku silnego obniżenia liczebności i udziału procento-
wego sinic oraz wzrostu udziału zielenic i innych grup taksonomicznych;

– przebudowę składu gatunkowego makrofitów i zwiększenie udziału gatunków 
charakteryzujących lepszy stan ekologiczny.

Jednocześnie obserwowana była stopniowa poprawa jakości wód dopływających 
w wyniku ograniczenia zanieczyszczania wyżej położonych jezior ściekami z Gołańczy. 
Poprawa ta była jednak znacznie mniejsza i wolniejsza niż w Strudze Gołanieckiej 
odpływającej z Jeziora Durowskiego.

Wartości Makrofitowego Indeksu Rzecznego obliczone dla odpływu z Jeziora 
Durowskiego wykazywały w trakcie okresu badawczego trend wzrostowy, osiągając 
przedział dla dobrego stanu ekologicznego rzeki w 2018 roku. Niestety, kilka wskaź-
ników fizyczno-chemicznych wspierających ocenę hydrobiologiczną nadal nie mieści 
się w dobrym stanie ekologicznym. Przy obecnym intensywnym rolniczym zagospo-
darowaniu zlewni trudne będzie osiągnięcie dobrego stanu wód bez specjalnych dzia-
łań ochronnych, ograniczających spływ zanieczyszczeń obszarowych, wpływających 
obecnie na wysokie wartości przewodnictwa elektrolitycznego i azotu azotanowego. 
Niskie stężenia fosforanów, mieszczące się w pierwszej klasie jakości wody, sprzyjają 
jednak małej liczebności fitoplanktonu i ustąpieniu sinicowych zakwitów wody, dzięki 
czemu Jezioro Durowskie może pełnić ważną funkcję rekreacyjną. 
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Wstęp
Na terenach polodowcowych powszechnie występującą formą układów hydro-

logicznych są systemy rzeczno-jeziorne (Bajkiewicz-Grabowska, 2002; Grochowska, 
2015). Wody dopływające ciekami do jezior kształtują w znaczącym stopniu chemizm 
ich wód (Grochowska, 2015), jak również wywierają wpływ na chemizm osadów 
dennych (Augustyniak i in., 2019). 

W przypadku gdy na terenie zlewni jezior istnieją punktowe źródła zanieczysz-
czeń, mogą one dominować ilościowo w obciążeniu jezior związkami azotu i fosforu 
(Giercuszkiewicz-Bajtlik i in., 1990). Wiele ekosystemów jeziornych uległo degradacji 
w wyniku odprowadzania do nich zanieczyszczeń z tego rodzaju źródeł (Ahtiainen i in., 
1983; Auer i in., 1993; Marszelewski, 2005; Grochowska i in., 2019). Dużym zagroże-
niem dla jezior są również źródła rozproszone oraz przestrzenne (Giercuszkiewicz-
-Bajtlik i in., 1990; Bajkiewicz-Grabowska, 2002).

Jednym z przykładów jezior zdegradowanych przez zanieczyszczenia ze źródeł 
zewnętrznych jest Jezioro Miłkowskie, które przez wiele lat pełniło rolę odbiorni-
ka ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych (mleczarskich) z miejscowości 
Miłki (Prusik, 1986). Ścieki trafiały do zbiornika za pośrednictwem dopływów. Ponie-
waż stan wód jeziora, pomimo działań podjętych w ostatnich latach w gospodarce 
wodno-ściekowej gminy Miłki, wskazywał na zaawansowaną eutrofię (masowe za-
kwity sinicowe w okresie letnim), celem podjętych badań było określenie chemizmu 
wód dopływających do tego zbiornika.
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Badania hydrologiczne dopływów przeprowadzono na szesnastu wyznaczonych 
stanowiskach badawczych (rys. 2).

 

 
Rys. 1. Zasięg zlewni całkowitej Jeziora Miłkowskiego (źródło: www.google.pl/maps/, 

zmienione) 

Badania hydrologiczne dopływów przeprowadzono na szesnastu wyznaczonych 
stanowiskach badawczych (rys. 2). 

 

Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w zlewni Jeziora Miłkowskiego 
(www.geomelioportal.pl, zmienione) 

 

– Stanowisko 1.  – dopływ drenarski nr 1 (południowo-zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 2. – dopływ drenarski nr 2 (południowo-zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 3. – dopływ drenarski nr 3 (zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 4. – dopływ drenarski nr 4 (zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 5. – dopływ drenarski nr 5 (zachodni brzeg jeziora), 
- Stanowisko 6. – dopływ drenarski nr 6 (zachodni brzeg jeziora), 

Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w zlewni Jeziora Miłkowskiego 
(www.geomelioportal.pl, zmienione)

– Stanowisko 1. – dopływ drenarski nr 1 (południowo-zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 2. – dopływ drenarski nr 2 (południowo-zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 3. – dopływ drenarski nr 3 (zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 4. – dopływ drenarski nr 4 (zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 5. – dopływ drenarski nr 5 (zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 6. – dopływ drenarski nr 6 (zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 7. – dopływ drenarski nr 7 (północno-zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 8. – dopływ drenarski nr 8 (północno-zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 9. – odpływ z Jeziora Miłkowskiego,
– Stanowisko 10. – dopływ drenarski nr 9 (północno-wschodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 11. – ujście cieku ze wschodu do Jeziora Miłkowskiego,
– Stanowisko 12. – ciek ze wschodu (okolice parku i cmentarza),
– Stanowisko 13. – dopływ nr 1 do cieku ze wschodu,
– Stanowisko 14. – dopływ nr 2 do cieku ze wschodu (miejsce pojenia krów),
– Stanowisko 15. – odpływ z oczyszczalni ścieków,
– Stanowisko 16. – ciek ze wschodu na wysokości oczyszczalni ścieków.
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Materiał i metody
Jezioro Miłkowskie (inaczej Wobel) znajduje się w województwie warmińsko-

-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w granicach gminy Miłki w powiecie 
giżyckim, na wysokości 124,8 m n.p.m. Położenie jeziora opisują następujące współ-
rzędne geograficzne: 53°56,5′ N oraz 21°52,5′ E. Jezioro leży w dorzeczu Pisa-Narew-
-Wisła. Powierzchnia jeziora wynosi 23,7 ha, zaś głębokość maksymalna 15,0 m, przy 
średniej głębokości równej 5,3 m. Pojemność misy zbiornika wynosi 982,3 tys. m3  

Zlewnia Jeziora Miłkowskiego (5,30 km2) wyraźnie dzieli się na dwa obszary: 
mniejszy, zachodni (1,14 km2) posiadający charakter wybitnie rolniczy, z niewielką 
ilością zabudowań i innych form wykorzystywania terenu, oraz większy (4,12 km2), 
wschodni, o bardziej urozmaiconej palecie form zagospodarowania, zajęty zabudo-
wą, polami uprawnymi, użytkami zielonymi oraz nieużytkami (rys. 1). 

Oba te obszary charakteryzują się lekko pofałdowaną strukturą powierzchni 
(średni spadek odpowiednio 2,9 oraz 2,1%), sprzyjającą transferowi zanieczyszczeń 
do jeziora oraz rozbudowaną siecią melioracyjną, co także przyspiesza migrację za-
nieczyszczeń biogennych do wód odbiornika. Oba obszary zdominowane są przez 
grunty orne (część zachodnia 80,0%, część wschodnia 62,0% powierzchni). 

 

 
Rys. 1. Zasięg zlewni całkowitej Jeziora Miłkowskiego (źródło: www.google.pl/maps/, 

zmienione) 

Badania hydrologiczne dopływów przeprowadzono na szesnastu wyznaczonych 
stanowiskach badawczych (rys. 2). 
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– Stanowisko 2. – dopływ drenarski nr 2 (południowo-zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 3. – dopływ drenarski nr 3 (zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 4. – dopływ drenarski nr 4 (zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 5. – dopływ drenarski nr 5 (zachodni brzeg jeziora), 
- Stanowisko 6. – dopływ drenarski nr 6 (zachodni brzeg jeziora), 

Rys. 1. Zasięg zlewni całkowitej Jeziora Miłkowskiego  
(źródło: www.google.pl/maps/, zmienione)



289

Chemizm wód dopływów Jeziora Miłkowskiego na Pojezierzu Mazurskim

Badania hydrologiczne dopływów przeprowadzono na szesnastu wyznaczonych 
stanowiskach badawczych (rys. 2).

 

 
Rys. 1. Zasięg zlewni całkowitej Jeziora Miłkowskiego (źródło: www.google.pl/maps/, 

zmienione) 

Badania hydrologiczne dopływów przeprowadzono na szesnastu wyznaczonych 
stanowiskach badawczych (rys. 2). 

 

Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w zlewni Jeziora Miłkowskiego 
(www.geomelioportal.pl, zmienione) 

 

– Stanowisko 1.  – dopływ drenarski nr 1 (południowo-zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 2. – dopływ drenarski nr 2 (południowo-zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 3. – dopływ drenarski nr 3 (zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 4. – dopływ drenarski nr 4 (zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 5. – dopływ drenarski nr 5 (zachodni brzeg jeziora), 
- Stanowisko 6. – dopływ drenarski nr 6 (zachodni brzeg jeziora), 

Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w zlewni Jeziora Miłkowskiego 
(www.geomelioportal.pl, zmienione)

– Stanowisko 1. – dopływ drenarski nr 1 (południowo-zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 2. – dopływ drenarski nr 2 (południowo-zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 3. – dopływ drenarski nr 3 (zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 4. – dopływ drenarski nr 4 (zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 5. – dopływ drenarski nr 5 (zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 6. – dopływ drenarski nr 6 (zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 7. – dopływ drenarski nr 7 (północno-zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 8. – dopływ drenarski nr 8 (północno-zachodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 9. – odpływ z Jeziora Miłkowskiego,
– Stanowisko 10. – dopływ drenarski nr 9 (północno-wschodni brzeg jeziora),
– Stanowisko 11. – ujście cieku ze wschodu do Jeziora Miłkowskiego,
– Stanowisko 12. – ciek ze wschodu (okolice parku i cmentarza),
– Stanowisko 13. – dopływ nr 1 do cieku ze wschodu,
– Stanowisko 14. – dopływ nr 2 do cieku ze wschodu (miejsce pojenia krów),
– Stanowisko 15. – odpływ z oczyszczalni ścieków,
– Stanowisko 16. – ciek ze wschodu na wysokości oczyszczalni ścieków.

288

Renata Augustyniak, Jolanta Grochowska, Michał Łopata, Katarzyna Parszuto, Renata Tandyrak, Anna Płachta

Materiał i metody
Jezioro Miłkowskie (inaczej Wobel) znajduje się w województwie warmińsko-

-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w granicach gminy Miłki w powiecie 
giżyckim, na wysokości 124,8 m n.p.m. Położenie jeziora opisują następujące współ-
rzędne geograficzne: 53°56,5′ N oraz 21°52,5′ E. Jezioro leży w dorzeczu Pisa-Narew-
-Wisła. Powierzchnia jeziora wynosi 23,7 ha, zaś głębokość maksymalna 15,0 m, przy 
średniej głębokości równej 5,3 m. Pojemność misy zbiornika wynosi 982,3 tys. m3  

Zlewnia Jeziora Miłkowskiego (5,30 km2) wyraźnie dzieli się na dwa obszary: 
mniejszy, zachodni (1,14 km2) posiadający charakter wybitnie rolniczy, z niewielką 
ilością zabudowań i innych form wykorzystywania terenu, oraz większy (4,12 km2), 
wschodni, o bardziej urozmaiconej palecie form zagospodarowania, zajęty zabudo-
wą, polami uprawnymi, użytkami zielonymi oraz nieużytkami (rys. 1). 

Oba te obszary charakteryzują się lekko pofałdowaną strukturą powierzchni 
(średni spadek odpowiednio 2,9 oraz 2,1%), sprzyjającą transferowi zanieczyszczeń 
do jeziora oraz rozbudowaną siecią melioracyjną, co także przyspiesza migrację za-
nieczyszczeń biogennych do wód odbiornika. Oba obszary zdominowane są przez 
grunty orne (część zachodnia 80,0%, część wschodnia 62,0% powierzchni). 

 

 
Rys. 1. Zasięg zlewni całkowitej Jeziora Miłkowskiego (źródło: www.google.pl/maps/, 

zmienione) 

Badania hydrologiczne dopływów przeprowadzono na szesnastu wyznaczonych 
stanowiskach badawczych (rys. 2). 

 

Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk badawczych w zlewni Jeziora Miłkowskiego 
(www.geomelioportal.pl, zmienione) 

 

– Stanowisko 1.  – dopływ drenarski nr 1 (południowo-zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 2. – dopływ drenarski nr 2 (południowo-zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 3. – dopływ drenarski nr 3 (zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 4. – dopływ drenarski nr 4 (zachodni brzeg jeziora), 
– Stanowisko 5. – dopływ drenarski nr 5 (zachodni brzeg jeziora), 
- Stanowisko 6. – dopływ drenarski nr 6 (zachodni brzeg jeziora), 

Rys. 1. Zasięg zlewni całkowitej Jeziora Miłkowskiego  
(źródło: www.google.pl/maps/, zmienione)



291

Chemizm wód dopływów Jeziora Miłkowskiego na Pojezierzu Mazurskim

Wyniki i dyskusja
Zlewnia jest miejscem, gdzie kształtuje się ilość i jakość substancji dostarcza-

nych z wodą do obiektów wodnych (Grochowska i in., 2004; Kanownik i Rajda, 
2008; Grochowska, 2015). Z obszaru zlewni do wód migrują substancje wpływające 
na funkcjonowanie ekosystemów wodnych, takie jak związki biogeniczne, związki 
organiczne, a także jony pierwiastków (np. żelaza, manganu, wapnia, magnezu) 
(Szczykowska i Siemieniuk, 2009; Grochowska i Tandyrak, 2010; Grochowska, 2015; 
Augustyniak i in. 2017). Obszary zurbanizowane, użytkowane rolniczo, jak również 
odprowadzanie ścieków mogą dostarczać bardzo wysokie ładunki zanieczyszczeń do 
wód (Pulikowski, 2008; Grochowska, 2015).

Główny dopływ zasilający Jezioro Miłkowskie (ciek ze wschodu) wprowadza swe 
wody do jeziora od strony wschodniej, odwadniając powierzchnię około 3,2 km2  
Zlewnię tego dopływu stanowią głównie tereny silnie przekształcone przez człowie-
ka – obszar zurbanizowany miejscowości Miłki oraz pola uprawne, łąki i pastwiska 
w jej otoczeniu (rys. 1). Naturalny charakter tego dopływu został zmieniony w wyni-
ku prac regulacyjnych i obecnie pełni on rolę głównego rowu meliorującego obszar 
zlewni (rys. 2). Na jego biegu znajdują się odcinki zarurowane poniżej powierzchni 
terenu oraz liczne przepusty i elementy uzbrojenia sieci melioracyjnej. Ciek w swoim 
środkowym biegu przyjmuje wodę z dwóch podrzędnych systemów melioracyjnych, 
których wyloty opisano jako stanowiska 13. i 14. Średnie przepływy w tych rowach 
w okresie badań wyniosły odpowiednio 1,1 oraz 3,1 l s-1, co stanowi 10-30% zasobów 
wodnych zlewni przedmiotowego cieku.

Przepływy w cieku na wysokości odpływu do jeziora w okresie objętym bada-
niami kształtowały się w zakresie od 1,1 l s-1 (w listopadzie 2018 r.) do 29,7 l s-1 
(w listopadzie 2017 r.). Średnia wartość przepływu, uwzględniająca zmienność jego 
wydatku w całym cyklu badań wyniosła 10,43 l s-1. Taki wynik, przy uwzględnieniu 
powierzchni odwadnianej (3,2 km2), odpowiada współczynnikowi spływu jednostko-
wego ze zlewni na poziomie 3,26 l/s·km2. Jest to wartość nieco niższa niż przeciętne 
w regionie (4-6 l/s·km2), co można tłumaczyć niższą niż przeciętna sumą opadów 
w roku hydrologicznym 2017/2018.

Przy ujściu do Jeziora Miłkowskiego natężenie przepływu wody cieku ze wschodu 
zmieniało się od 3,40 do 29,70 l s-1 (tabela 1). Wody uchodzące do jeziora charakte-
ryzowały się odczynem lekko alkalicznym – między 7,84 a 7,97 pH. W trakcie badań 
zanotowano bardzo wysokie wartości przewodności elektrolitycznej, typowe dla wód 
silnie zanieczyszczonych: 697 µs cm-1 (marzec 2018 r.) – 1823 µs cm-1 (listopad 2017 r.), 
a potwierdzeniem tego były obserwowane bardzo wysokie stężenia związków azotu 
i fosforu. Koncentracje fosforu ogólnego zmieniały się od 1,104 do 13,035 mg P l-1, 
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Pomiary prędkości wody wykonywano 29.11.2017 roku, 29.03.2018 roku, 
22.05.2018 roku, 25.06.2018 roku, 17.09.2018 roku oraz 06.11.2018 roku przy użyciu 
przepływomierza elektromagnetycznego VALEPORT (model 801). Natężenie przepły-
wu wody w rzece obliczano, stosując uproszczoną metodę Harlachera (Gutry-Korycka 
i Werner-Więckowska, 1996).

Pobór próbek wody, jej ocenę organoleptyczną in situ oraz pomiary pod-
stawowych parametrów fizyczno-chemicznych wykonano sześciokrotnie 
w terminach: 29.11.2017 roku, 29.03.2018 roku, 22.05.2018 roku, 25.06.2018 roku, 
17.09.2018 roku oraz 06.11.2018 roku. Wodę pobierano w rowach melioracyjnych 
oraz w korytach cieków bezpośrednio do plastikowych butelek o pojemności 1 l. 
Wykonywano także pomiary temperatury i zawartości tlenu (sonda tlenowa proODO 
typu optycznego firmy YSI) oraz odczynu i przewodności elektrolitycznej za pomocą 
miernika MultiLine F/SET-3 firmy WTW.

Analizy chemiczne wód dopływów obejmowały następujące oznaczenia (Her-
manowicz i in., 1999): 
• azot azotanowy(V) (spektrofotometrycznie z kwasem fenolodisulfonowym, NA-

NOCOLOR UV/VIS, MACHEREY – NAGEL, α – 437 nm); 
• azot azotanowy(III) (kolorymetrycznie, Merck SQ 118);
• azot amonowy (kolorymetrycznie, Merck SQ 118); 
• azot ogólny (analizator węgla i azotu TOC-TN firmy Hach); 
• azot organiczny (różnica azotu ogólnego oraz azotu amonowego i azotanowego); 
• fosfor fosforanowy(V) (spektrofotometrycznie z molibdenianem amonowym 

i chlorkiem cyny(II), α – 690 nm), NANOCOLOR UV/VIS, MACHEREY – NAGEL); 
• fosfor organiczny (różnica fosforu ogólnego i fosforanowego(V)); 
• fosfor ogólny (mineralizacja z kwasem siarkowym i nadsiarczanem amonowym, 

spektrofotometrycznie z molibdenianem amonowym i chlorkiem cyny(II), NA-
NOCOLOR UV/VIS, firma MACHEREY – NAGEL, α – 690 nm); 

• alkaliczność (metoda miareczkowa 0,1 M kwasem solnym wobec oranżu 
metylowego);

• twardość ogólna (metoda miareczkowa z wersenianem disodowym wobec czerni 
eriochromowej); 

• wapń (metoda miareczkowa z wersenianem disodowym wobec mureksydu); 
• magnez (różnica twardości ogólnej i twardości wapniowej); 
• żelazo, glin i mangan (kolorymetrycznie, Merck SQ 118); 
• chlorki metodą argentometryczną. 
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Wyniki i dyskusja
Zlewnia jest miejscem, gdzie kształtuje się ilość i jakość substancji dostarcza-
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PARAMETR DATA POMIARÓW
29.11.17 29.03.18 22.05.18 25.06.18 17.09.18 06.11.18

AZOT OGÓLNY [mg N l-1] 7,34 6,20 4,42 3,13 50,25 27,04
ŻELAZO [mg Fe l-1] 0,14 0,81 1,96 1,31 0,70 0,39

MANGAN [mg Mn l-1] 0,37 0,63 1,07 0,73 0,50 0,31
TEMPERATURA [°C] 4,6 2,5 14,4 15,2 16,1 11,2

TLEN [mg O2 l
-1] 11,8 13,1 8,1 7,2 7,7 7,31

% NASYCENIA TLENEM 93,0 97,7 80,0 72,6 79,2 71,7
ZAWIESINA [mg l-1] 147,2 31,78 44,50 47,60 278,95 12,0

Drugim pod względem wielkości zlewni (0,8 km2) dopływem Jeziora Miłkowskie-
go jest ciek drenarski nr 9 zasilający zbiornik od strony północno-wschodniej (stano-
wisko 10.). Odwadnia on północną część Miłek (tereny na północ od ulicy Lipowej 
i Suwalskiej). Na przestrzeni roku hydrologicznego 2017/2018 natężenie przepływu 
wody na omawianym stanowisku zmieniało się między 0,05 a 1,85 l s-1 (tabela 2). 
Wody płynące rowem charakteryzowały się odczynem lekko zasadowym, wahającym 
się od 7,74 do 7,86 pH, a wartości ich przewodności elektrolitycznej były wysokie: od 
561 do 852 µs cm-1 (tabela 2). Wody były zasobne w związki biogenne. Koncentracje 
fosforu ogólnego sięgały 1,91 mg P l-1, a azotu ogólnego 7,59 mg N l-1 (tabela 2). 
W składzie fosforu ogólnego dominowały fosforany, a w strukturze azotu ogólnego 
przeważał azot organiczny i azotany. Wody były dobrze zbuforowane, na co wskazy-
wały wartości alkaliczności zmieniające się od 4,9 do 7,4 mval l-1 i twardości ogólnej 
od 6,11 do 9,18 mval l-1 (tabela 2).

Tabela 2. Parametry fizykochemiczne wód dopływu drenarskiego nr 9, północno-
-wschodni brzeg jeziora – stanowisko 10.

PARAMETR DATA POMIARÓW
29.11.17 29.03.18 22.05.18 25.06.18 17.09.18 06.11.18

PRZEPŁYW [l s-1] 1,85 0,50 0,30 0,20 0,05 0,3
ODCZYN [pH] 7,78 7,74 7,78 7,83 7,86 7,83

PRZEWODNOŚĆ 
ELEKTROLITYCZNA [µScm-1]

807 852 706 561 783 812

CHLORKI [mg Cl l-1] 19,7 31,0 17,0 17,0 20,0 23,0
BZT5 [mg O2 l

-1] 8,80 4,57 1,98 2,62 0,90 4,42
ALKALICZNOŚĆ [mval l-1] 6,0 6,5 6,4 4,9 7,4 7,2

TWARDOŚĆ OGÓLNA [mval l-1] 8,71 9,18 8,46 6,11 7,78 8,27
WAPŃ [mg Ca l-1] 147,8 152,4 150,6 96,4 131,4 123,8

MAGNEZ [mg Mg l-1] 14,8 17,2 10,4 14,4 6,8 23,2
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a w jego składzie dominowała forma mineralna za wyjątkiem listopada 2017 roku 
i marca 2018 roku, kiedy stwierdzono przewagę formy organicznej. Na przestrzeni 
roku stężenia azotu ogólnego wahały się w bardzo szerokim zakresie – od 3,13 do 
50,25 mg N l-1. W strukturze azotu zwykle dominowała forma organiczna, a jedynie 
w listopadzie 2018 roku odnotowano bardzo wysokie stężenie amoniaku – 18,0 mg N l-1 
(tabela 1). Takie zawartości biogenów są charakterystyczne dla surowych ścieków 
bytowo-gospodarczych (Hermanowicz i in., 1999). Wskazuje to na złe funkcjonowanie 
oczyszczalni ścieków w Miłkach.

Wody cieku ze wschodu były również bogate w materię organiczną, o czym 
świadczyły wartości BZT5, sięgające 8,78 mg O2 l

-1 (tabela 1). Ilość zawiesiny ogól-
nej zmieniała się od 12,0 do 278,95 mg l-1. Alkaliczność wód zmieniała się między 
6,3 a 10,6 mval l-1, a twardość ogólna od 7,04 do 8,21 mval l-1 (tabela 1). Wśród 
kationów dominował wapń, którego stężenia wahały się od 89,9 do 127,1 mg Ca l-1  
Koncentracje żelaza zmieniały się w zakresie od 0,14 do 1,96 mg Fe l-1, a manganu 
od 0,31 do 1,07 mg Mn l-1. O zanieczyszczeniu jego wód świadczy również wysokie 
stężenie chlorków (tabela 1).

Tabela 1. Parametry fizykochemiczne wód cieku ze wschodu, ujście do jeziora – 
stanowisko 11.

PARAMETR DATA POMIARÓW
29.11.17 29.03.18 22.05.18 25.06.18 17.09.18 06.11.18

PRZEPŁYW [l s-1] 29,70 17,40 3,40 5,00 6,00 1,10
ODCZYN [pH] 7,69 7,78 7,84 7,90 7,79 7,97

PRZEWODNOŚĆ 
ELEKTROLITYCZNA [µScm-1]

1823 697 862 1027 1388 1303

CHLORKI [mg Cl l-1] 18,6 36,0 76,0 105,0 133,0 129,0
BZT5 [mg O2 l

-1] 10,9 8,78 8,02 7,07 6,83 7,94
ALKALICZNOŚĆ [mval l-1] brak 6,3 7,4 7,2 10,6 9,0

TWARDOŚĆ OGÓLNA [mval l-1] 7,82 7,04 7,43 7,28 8,21 8,09
WAPŃ [mg Ca l-1] 127,1 118,5 119,2 116,4 89,9 109,4

MAGNEZ [mg Mg l-1] 16,4 12,4 16,4 16,4 20,8 29,4
FOSFOR MINERALNY [mg P l-1] 0,128 0,572 2,500 1,272 12,920 3,350
FOSFOR ORGANICZNY [m P l-1] 0,976 0,569 2,810 1,713 0,115 1,030

FOSFOR OGÓLNY [mg P l-1] 1,104 1,141 5,310 2,985 13,035 4,380
AZOT AMONOWY [mg N l-1] 0,345 0,138 1,270 1,440 0,290 18,000

AZOT AZOTANOWY(V) [mg N l-1] 1,950 3,750 0,201 0,325 0,870 0,116
AZOT AZOTANOWY(III) [mg N l-1] nw nw nw nw nw nw

AZOT ORGANICZNY [mg N l-1] 5,045 2,070 2,949 1,365 49,090 8,924
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i marca 2018 roku, kiedy stwierdzono przewagę formy organicznej. Na przestrzeni 
roku stężenia azotu ogólnego wahały się w bardzo szerokim zakresie – od 3,13 do 
50,25 mg N l-1. W strukturze azotu zwykle dominowała forma organiczna, a jedynie 
w listopadzie 2018 roku odnotowano bardzo wysokie stężenie amoniaku – 18,0 mg N l-1 
(tabela 1). Takie zawartości biogenów są charakterystyczne dla surowych ścieków 
bytowo-gospodarczych (Hermanowicz i in., 1999). Wskazuje to na złe funkcjonowanie 
oczyszczalni ścieków w Miłkach.

Wody cieku ze wschodu były również bogate w materię organiczną, o czym 
świadczyły wartości BZT5, sięgające 8,78 mg O2 l

-1 (tabela 1). Ilość zawiesiny ogól-
nej zmieniała się od 12,0 do 278,95 mg l-1. Alkaliczność wód zmieniała się między 
6,3 a 10,6 mval l-1, a twardość ogólna od 7,04 do 8,21 mval l-1 (tabela 1). Wśród 
kationów dominował wapń, którego stężenia wahały się od 89,9 do 127,1 mg Ca l-1  
Koncentracje żelaza zmieniały się w zakresie od 0,14 do 1,96 mg Fe l-1, a manganu 
od 0,31 do 1,07 mg Mn l-1. O zanieczyszczeniu jego wód świadczy również wysokie 
stężenie chlorków (tabela 1).

Tabela 1. Parametry fizykochemiczne wód cieku ze wschodu, ujście do jeziora – 
stanowisko 11.

PARAMETR DATA POMIARÓW
29.11.17 29.03.18 22.05.18 25.06.18 17.09.18 06.11.18

PRZEPŁYW [l s-1] 29,70 17,40 3,40 5,00 6,00 1,10
ODCZYN [pH] 7,69 7,78 7,84 7,90 7,79 7,97

PRZEWODNOŚĆ 
ELEKTROLITYCZNA [µScm-1]

1823 697 862 1027 1388 1303

CHLORKI [mg Cl l-1] 18,6 36,0 76,0 105,0 133,0 129,0
BZT5 [mg O2 l

-1] 10,9 8,78 8,02 7,07 6,83 7,94
ALKALICZNOŚĆ [mval l-1] brak 6,3 7,4 7,2 10,6 9,0

TWARDOŚĆ OGÓLNA [mval l-1] 7,82 7,04 7,43 7,28 8,21 8,09
WAPŃ [mg Ca l-1] 127,1 118,5 119,2 116,4 89,9 109,4

MAGNEZ [mg Mg l-1] 16,4 12,4 16,4 16,4 20,8 29,4
FOSFOR MINERALNY [mg P l-1] 0,128 0,572 2,500 1,272 12,920 3,350
FOSFOR ORGANICZNY [m P l-1] 0,976 0,569 2,810 1,713 0,115 1,030

FOSFOR OGÓLNY [mg P l-1] 1,104 1,141 5,310 2,985 13,035 4,380
AZOT AMONOWY [mg N l-1] 0,345 0,138 1,270 1,440 0,290 18,000

AZOT AZOTANOWY(V) [mg N l-1] 1,950 3,750 0,201 0,325 0,870 0,116
AZOT AZOTANOWY(III) [mg N l-1] nw nw nw nw nw nw

AZOT ORGANICZNY [mg N l-1] 5,045 2,070 2,949 1,365 49,090 8,924
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Tabela 3. Parametry fizykochemiczne wód dopływu drenarskiego nr 3,  
zachodni brzeg jeziora – stanowisko 3.

PARAMETR DATA POMIARÓW
29.11.17 29.03.18 22.05.18 25.06.18 17.09.18 06.11.18

PRZEPŁYW [l s-1] 6,00 0,80 0,10 0,50

brak przepływu

ODCZYN [pH] 6,92 7,40 7,70 8,01
PRZEWODNOŚĆ 

ELEKTROLITYCZNA [µScm-1]
450 433 525 618

CHLORKI [mg Cl l-1] 18,8 22,0 18,0 26,0
BZT5 [mg O2 l

-1] – 4,34 5,89 8,59
ALKALICZNOŚĆ [mval l-1] 3,2 3,4 4,3 5,0

TWARDOŚĆ OGÓLNA [mval l-1] 5,64 5,14 6,00 6,78
WAPŃ [mg Ca l-1] 79,2 78,5 104,2 109,2

MAGNEZ [mg Mg l-1] 18,8 13,6 8,8 14,8
FOSFOR MINERALNY [mg P l-1] 0,019 0,042 0,070 0,204
FOSFOR ORGANICZNY [m P l-1] 0,117 0,223 0,131 0,946

FOSFOR OGÓLNY [mg P l-1] 0,136 0,265 0,201 1,150
AZOT AMONOWY [mg N l-1] 0,160 0,081 0,064 0,210

AZOT AZOTANOWY(V) [mg N l-1] 2,268 4,720 1,464 2,390
AZOT AZOTANOWY(III) [mg N l-1] nw nw Nw nw

AZOT ORGANICZNY [mg N l-1] 6,862 1,299 8,872 4,180
AZOT OGÓLNY [mg N l-1] 9,29 6,10 10,40 6,78

ŻELAZO [mg Fe l-1] 0,34 0,35 0,23 0,60
MANGAN [mg Mn l-1] 0,51 0,38 0,20 0,38
TEMPERATURA [⁰C] – 2,6 11,0 13,5

TLEN [mg O2 l
-1] – 13,0 10,5 8,7

% NASYCENIA TLENEM – 97,4 96,6 85,1
ZAWIESINA [mg l-1] 11,0 4,22 8,33 11,50

Na podstawie danych dotyczących chemizmu wody i ścieków oraz przepływów 
jednostkowych, stwierdzanych w poszczególnych punktach pomiarowych, dokona-
no obliczeń chwilowych i rocznych ładunków zanieczyszczeń wnoszonych ze zlewni. 
Zestawienie tych wartości ujęto w tabeli 4.
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PARAMETR DATA POMIARÓW
29.11.17 29.03.18 22.05.18 25.06.18 17.09.18 06.11.18

FOSFOR MINERALNY [mg P l-1] 0,178 0,207 0,384 0,612 1,028 1,204
FOSFOR ORGANICZNY [m P l-1] 0,159 1,161 0,181 1,298 0,245 0,164

FOSFOR OGÓLNY [mg P l-1] 0,335 1,368 0,565 1,910 1,273 1,368
AZOT AMONOWY [mg N l-1] 0,204 0,245 0,028 nw 0,034 0,070

AZOT AZOTANOWY(V) [mg N l-1] 2,752 3,840 0,842 3,110 1,950 0,485
AZOT AZOTANOWY(III) [mg N l-1] nw nw nw nw nw nw

AZOT ORGANICZNY [mg N l-1] 3,404 2,120 6,720 0,570 1,696 2,835
AZOT OGÓLNY [mg N l-1] 6,36 6,21 7,59 3,68 3,68 3,39

ŻELAZO [mg Fe l-1] 0,07 0,80 0,17 0,07 0,05 0,10
MANGAN [mg Mn l-1] 0,74 0,24 0,32 0,08 0,23 0,70
TEMPERATURA [°C] 7,2 3,6 10,8 13,6 15,0 11,1

TLEN [mg O2 l
-1] 11,8 12,8 11,0 9,6 9,3 11,0

% NASYCENIA TLENEM 99,5 98,8 100,8 93,4 92,6 101,7
ZAWIESINA [mg l-1] 8,20 4,29 7,00 6,25 7,20 3,50

Trzecim i ostatnim znaczącym dopływem wód do jeziora jest wylot drenarski 
nr 3, zlokalizowany po zachodniej stronie jeziora. Odwadnia on powierzchnię około 
0,7 km2, a średni wydatek przewodu na wlocie do jeziora ukształtował się na po-
ziomie 1,23 l s-1. Dopływ ten ma charakter okresowy, zgodny z jego genezą, to jest 
odprowadza wody drenarskie, których nadmiar infiltruje do systemu odwodnień 
w czasie obfitości opadów atmosferycznych.

Natężenie przepływu wody w dopływie drenarskim nr 3 w okresie badań zmie-
niało się od 0,10 do 6,00 l s-1 (tabela 3). Odczyn wód zawierał się w przedziale od 
6,92 do 8,01 pH, przy czym najwyższą wartość zanotowano pod koniec czerwca. 
Stężenie fosforu ogólnego wahało się podczas badań od 0,136 do 1,150 mg P l-1, zaś 
ilość azotu ogólnego mieściła się w przedziale od 6,10 do 10,40 mg N l-1 (tabela 3). 
W strukturze fosforu ogólnego przez cały okres badań dominowała forma organiczna, 
zaś w przypadku azotu – azotany i forma organiczna. Wartości przewodności elektro-
litycznej były dość wysokie i wahały się od 433 do 618 µS cm1 (tabela 3). 

Wody na omawianym stanowisku były zasobne w materię organiczną, o czym 
świadczyło BZT5 wahające się między 4,34 a 8,59 mg O2 l

-1. Ilość zawiesiny zawierała 
się w przedziale od 4,22 do 11,50 mg l-1. Wody dopływu cechowała dość wysoka al-
kaliczność sięgająca 5,0 mval l-1. Dominującym kationem był wapń, którego średnie 
stężenie oscylowało wokół 90 mg Ca l-1 (tabela 3).



295

Chemizm wód dopływów Jeziora Miłkowskiego na Pojezierzu Mazurskim

Tabela 3. Parametry fizykochemiczne wód dopływu drenarskiego nr 3,  
zachodni brzeg jeziora – stanowisko 3.
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29.11.17 29.03.18 22.05.18 25.06.18 17.09.18 06.11.18
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brak przepływu

ODCZYN [pH] 6,92 7,40 7,70 8,01
PRZEWODNOŚĆ 
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CHLORKI [mg Cl l-1] 18,8 22,0 18,0 26,0
BZT5 [mg O2 l

-1] – 4,34 5,89 8,59
ALKALICZNOŚĆ [mval l-1] 3,2 3,4 4,3 5,0

TWARDOŚĆ OGÓLNA [mval l-1] 5,64 5,14 6,00 6,78
WAPŃ [mg Ca l-1] 79,2 78,5 104,2 109,2

MAGNEZ [mg Mg l-1] 18,8 13,6 8,8 14,8
FOSFOR MINERALNY [mg P l-1] 0,019 0,042 0,070 0,204
FOSFOR ORGANICZNY [m P l-1] 0,117 0,223 0,131 0,946

FOSFOR OGÓLNY [mg P l-1] 0,136 0,265 0,201 1,150
AZOT AMONOWY [mg N l-1] 0,160 0,081 0,064 0,210

AZOT AZOTANOWY(V) [mg N l-1] 2,268 4,720 1,464 2,390
AZOT AZOTANOWY(III) [mg N l-1] nw nw Nw nw

AZOT ORGANICZNY [mg N l-1] 6,862 1,299 8,872 4,180
AZOT OGÓLNY [mg N l-1] 9,29 6,10 10,40 6,78

ŻELAZO [mg Fe l-1] 0,34 0,35 0,23 0,60
MANGAN [mg Mn l-1] 0,51 0,38 0,20 0,38
TEMPERATURA [⁰C] – 2,6 11,0 13,5

TLEN [mg O2 l
-1] – 13,0 10,5 8,7

% NASYCENIA TLENEM – 97,4 96,6 85,1
ZAWIESINA [mg l-1] 11,0 4,22 8,33 11,50

Na podstawie danych dotyczących chemizmu wody i ścieków oraz przepływów 
jednostkowych, stwierdzanych w poszczególnych punktach pomiarowych, dokona-
no obliczeń chwilowych i rocznych ładunków zanieczyszczeń wnoszonych ze zlewni. 
Zestawienie tych wartości ujęto w tabeli 4.
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PARAMETR DATA POMIARÓW
29.11.17 29.03.18 22.05.18 25.06.18 17.09.18 06.11.18

FOSFOR MINERALNY [mg P l-1] 0,178 0,207 0,384 0,612 1,028 1,204
FOSFOR ORGANICZNY [m P l-1] 0,159 1,161 0,181 1,298 0,245 0,164

FOSFOR OGÓLNY [mg P l-1] 0,335 1,368 0,565 1,910 1,273 1,368
AZOT AMONOWY [mg N l-1] 0,204 0,245 0,028 nw 0,034 0,070

AZOT AZOTANOWY(V) [mg N l-1] 2,752 3,840 0,842 3,110 1,950 0,485
AZOT AZOTANOWY(III) [mg N l-1] nw nw nw nw nw nw

AZOT ORGANICZNY [mg N l-1] 3,404 2,120 6,720 0,570 1,696 2,835
AZOT OGÓLNY [mg N l-1] 6,36 6,21 7,59 3,68 3,68 3,39

ŻELAZO [mg Fe l-1] 0,07 0,80 0,17 0,07 0,05 0,10
MANGAN [mg Mn l-1] 0,74 0,24 0,32 0,08 0,23 0,70
TEMPERATURA [°C] 7,2 3,6 10,8 13,6 15,0 11,1

TLEN [mg O2 l
-1] 11,8 12,8 11,0 9,6 9,3 11,0

% NASYCENIA TLENEM 99,5 98,8 100,8 93,4 92,6 101,7
ZAWIESINA [mg l-1] 8,20 4,29 7,00 6,25 7,20 3,50

Trzecim i ostatnim znaczącym dopływem wód do jeziora jest wylot drenarski 
nr 3, zlokalizowany po zachodniej stronie jeziora. Odwadnia on powierzchnię około 
0,7 km2, a średni wydatek przewodu na wlocie do jeziora ukształtował się na po-
ziomie 1,23 l s-1. Dopływ ten ma charakter okresowy, zgodny z jego genezą, to jest 
odprowadza wody drenarskie, których nadmiar infiltruje do systemu odwodnień 
w czasie obfitości opadów atmosferycznych.

Natężenie przepływu wody w dopływie drenarskim nr 3 w okresie badań zmie-
niało się od 0,10 do 6,00 l s-1 (tabela 3). Odczyn wód zawierał się w przedziale od 
6,92 do 8,01 pH, przy czym najwyższą wartość zanotowano pod koniec czerwca. 
Stężenie fosforu ogólnego wahało się podczas badań od 0,136 do 1,150 mg P l-1, zaś 
ilość azotu ogólnego mieściła się w przedziale od 6,10 do 10,40 mg N l-1 (tabela 3). 
W strukturze fosforu ogólnego przez cały okres badań dominowała forma organiczna, 
zaś w przypadku azotu – azotany i forma organiczna. Wartości przewodności elektro-
litycznej były dość wysokie i wahały się od 433 do 618 µS cm1 (tabela 3). 

Wody na omawianym stanowisku były zasobne w materię organiczną, o czym 
świadczyło BZT5 wahające się między 4,34 a 8,59 mg O2 l

-1. Ilość zawiesiny zawierała 
się w przedziale od 4,22 do 11,50 mg l-1. Wody dopływu cechowała dość wysoka al-
kaliczność sięgająca 5,0 mval l-1. Dominującym kationem był wapń, którego średnie 
stężenie oscylowało wokół 90 mg Ca l-1 (tabela 3).
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Przez cały okres badawczy przepływy w tych ciągach zanotowano tylko raz, stąd 
wniesione przez nie do jeziora ładunki zanieczyszczeń były znikome w ogólnym ob-
ciążeniu zbiornika, na co wskazuje zestawienie z tabeli 4.

Interpretując wyniki powyższych badań wyraźnie widać, że główną przyczyną 
dostawy materii biogennej do jeziora Miłki jest dopływ wód przez największy ciek, 
odwadniający znaczną część miejscowości. Zarówno dla fosforu, jak i dla azotu sta-
nowi on największy udział w całościowym ładunku zanieczyszczeń wprowadzanym 
wodami zewidencjonowanych dopływów – jest to odpowiednio 97,7 i 88,3%, przy 
czym wyniki wykazują, że oprócz oczyszczalni ścieków (stanowisko 15.) istnieje bliżej 
nieokreślony dopływ zanieczyszczeń wykazany na stanowisku 12., który znacząco 
zwiększa ogólny ładunek biogenów niesiony przez wody cieku ze wschodu. W przy-
padku pozostałych dopływów, realnie liczące się w bilansie biogenów źródła zanie-
czyszczenia to dopływ drenarski nr 3 oraz nr 10. Łącznie wprowadzały one w okresie 
badań 18,8 kg fosforu oraz 437,3 kg azotu, co stanowi odpowiednio 2,1 i 12,1% 
ładunku niesionego dopływami. Warto podkreślić, że znaczna część azotu w tym 
wypadku pochodziła z wylotu drenarskiego nr 3 (tabela 4), co dobrze korespondo-
wało z rolniczym charakterem jego zlewni elementarnej. Grochowska (2015) oraz 
Augustyniak i in. (2017) również obserwowali wzrost ładunków związków azotowych 
(w szczególności azotanów) w rzekach na końcu zlewni cząstkowych pokrytych po-
lami uprawnymi. 

Wielu autorów donosiło o wzroście ilości związków fosforu w rzekach w wyniku 
punktowych zrzutów ścieków (Oenema i Roest, 1998; Bajkiewicz-Grabowska, 2002; 
Mainstone i Parr, 2002; Grochowska, 2015). Podobną sytuację obserwowano również 
w niniejszych badaniach. 

Dobrą praktyką ochronną zbiorników wodnych jest eliminacja punktowych i roz-
proszonych źródeł zanieczyszczeń (Lossow i Gawrońska, 2000). Gmina Miłki planuje 
wyprowadzenie powstających w zlewni ścieków bytowo-gospodarczych poza zlewnię 
Jeziora Miłkowskiego za pomocą kolektora skierowanego do zbiorczej oczyszczalni 
ścieków w Giżycku. Niestety, dopóki prace te nie zostaną przeprowadzone, ciek ze 
wschodu będzie ciągle doprowadzał ładunki związków azotu i fosforu podtrzymujące 
wysoką produkcję pierwotną w jeziorze.

Wnioski
1. Głównymi dopływami zasilającymi Jezioro Miłkowskie były: ciek ze wschodu oraz 

ciągi drenarskie nr 3 i 9. Reszta dopływów miała charakter wybitnie okresowy.
2. Przeprowadzone badania potwierdziły, że głównym źródłem zanieczyszczenia 

wód Jeziora Miłkowskiego jest zrzut źle oczyszczonych ścieków z niesprawnej 
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Tabela 4. Ładunek fosforu i azotu transportowany ze zlewni przez poszczególne 
przekroje pomiarowe na dopływach do Jeziora Miłkowskiego  

w roku hydrologicznym 2017/2018

Fosfor całkowity Azot całkowity

Stanowisko kg/d kg/rok
[% ]

dopływu
kg/d kg/rok

[%] 
dopływu

1 0,002 0,88 0,10 0,096 35,03 0,97
2 0,002 0,74 0,08 0,006 2,15 0,06

3 (ciąg 
drenarski)

0,023 8,53 0,96 0,937 341,90 9,46

4 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
5 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
6 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
7 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
8 0,000 0,06 0,01 0,008 2,86 0,08

9 (odpływ) 0,167 60,89 6,87 0,721 263,06 7,28
10 (ciąg 

drenarski)
0,028 10,27 1,16 0,261 95,41 2,64

11 (ciek ze 
wschodu)

2,429 886,42 97,7 9,904 3615,08 88,3

12 1,988 725,53 7,531 2748,69
13 0,014 5,12 0,272 99,35
14 0,065 23,87 0,591 215,77

15 (odpływ 
z oczyszczalni)

0,919 335,43 3,182 1161,39

16 0,034 12,49 0,203 74,25

sumaryczny 
dopływ

2,48 906,90 11,21 4092,43

Wyniki powyższych obliczeń dotyczą informacji o wszystkich monitorowanych 
stanowiskach (tabela 4). W wierszu podsumowania znajduje się natomiast suma 
materii na tych przekrojach, które dla danego dopływu stanowią ostateczne wyloty 
do jeziora. Kursywa wyróżnia odpływ z jeziora, a wyniki przynależnych mu obliczeń 
dają wyobrażenie o mechanizmach naturalnego odprowadzania zanieczyszczeń 
poza jezioro, a więc jego samooczyszczania. Wynika z nich, że odpływ powierzch-
niowy nie odgrywa znaczącej roli w zubażaniu ekosystemu Jeziora Miłkowskiego 
w związki biogeniczne.

Całość systemu zasilania powierzchniowego jeziora Miłki bogata jest w liczne wy-
loty niewielkich ciągów drenarskich (rys. 2), które mają charakter wybitnie okresowy. 
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Przez cały okres badawczy przepływy w tych ciągach zanotowano tylko raz, stąd 
wniesione przez nie do jeziora ładunki zanieczyszczeń były znikome w ogólnym ob-
ciążeniu zbiornika, na co wskazuje zestawienie z tabeli 4.

Interpretując wyniki powyższych badań wyraźnie widać, że główną przyczyną 
dostawy materii biogennej do jeziora Miłki jest dopływ wód przez największy ciek, 
odwadniający znaczną część miejscowości. Zarówno dla fosforu, jak i dla azotu sta-
nowi on największy udział w całościowym ładunku zanieczyszczeń wprowadzanym 
wodami zewidencjonowanych dopływów – jest to odpowiednio 97,7 i 88,3%, przy 
czym wyniki wykazują, że oprócz oczyszczalni ścieków (stanowisko 15.) istnieje bliżej 
nieokreślony dopływ zanieczyszczeń wykazany na stanowisku 12., który znacząco 
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wypadku pochodziła z wylotu drenarskiego nr 3 (tabela 4), co dobrze korespondo-
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Wielu autorów donosiło o wzroście ilości związków fosforu w rzekach w wyniku 
punktowych zrzutów ścieków (Oenema i Roest, 1998; Bajkiewicz-Grabowska, 2002; 
Mainstone i Parr, 2002; Grochowska, 2015). Podobną sytuację obserwowano również 
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Wnioski
1. Głównymi dopływami zasilającymi Jezioro Miłkowskie były: ciek ze wschodu oraz 

ciągi drenarskie nr 3 i 9. Reszta dopływów miała charakter wybitnie okresowy.
2. Przeprowadzone badania potwierdziły, że głównym źródłem zanieczyszczenia 

wód Jeziora Miłkowskiego jest zrzut źle oczyszczonych ścieków z niesprawnej 
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Tabela 4. Ładunek fosforu i azotu transportowany ze zlewni przez poszczególne 
przekroje pomiarowe na dopływach do Jeziora Miłkowskiego  

w roku hydrologicznym 2017/2018

Fosfor całkowity Azot całkowity

Stanowisko kg/d kg/rok
[% ]

dopływu
kg/d kg/rok

[%] 
dopływu

1 0,002 0,88 0,10 0,096 35,03 0,97
2 0,002 0,74 0,08 0,006 2,15 0,06

3 (ciąg 
drenarski)

0,023 8,53 0,96 0,937 341,90 9,46

4 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
5 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
6 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
7 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00
8 0,000 0,06 0,01 0,008 2,86 0,08

9 (odpływ) 0,167 60,89 6,87 0,721 263,06 7,28
10 (ciąg 

drenarski)
0,028 10,27 1,16 0,261 95,41 2,64

11 (ciek ze 
wschodu)

2,429 886,42 97,7 9,904 3615,08 88,3

12 1,988 725,53 7,531 2748,69
13 0,014 5,12 0,272 99,35
14 0,065 23,87 0,591 215,77

15 (odpływ 
z oczyszczalni)

0,919 335,43 3,182 1161,39

16 0,034 12,49 0,203 74,25

sumaryczny 
dopływ

2,48 906,90 11,21 4092,43

Wyniki powyższych obliczeń dotyczą informacji o wszystkich monitorowanych 
stanowiskach (tabela 4). W wierszu podsumowania znajduje się natomiast suma 
materii na tych przekrojach, które dla danego dopływu stanowią ostateczne wyloty 
do jeziora. Kursywa wyróżnia odpływ z jeziora, a wyniki przynależnych mu obliczeń 
dają wyobrażenie o mechanizmach naturalnego odprowadzania zanieczyszczeń 
poza jezioro, a więc jego samooczyszczania. Wynika z nich, że odpływ powierzch-
niowy nie odgrywa znaczącej roli w zubażaniu ekosystemu Jeziora Miłkowskiego 
w związki biogeniczne.

Całość systemu zasilania powierzchniowego jeziora Miłki bogata jest w liczne wy-
loty niewielkich ciągów drenarskich (rys. 2), które mają charakter wybitnie okresowy. 
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oczyszczalni ścieków do głównego dopływu – cieku ze wschodu, jak również bliżej 
nieokreślone źródło punktowe, które powoduje wzrost zanieczyszczenia bioge-
nami na stanowisku 12. 

3. Ciągi drenarskie dostarczają do Jeziora Miłkowskiego przede wszystkim biodo-
stępne formy związków azotu z odwadnianych podzlewni rolniczych, a wielkość 
wprowadzanych ładunków zależy przede wszystkim od aktualnej sytuacji hydro-
logicznej zlewni (intensywność opadów).

4. Planowana przez gminę Miłki budowa kolektora i odprowadzenie ścieków 
bytowo-gospodarczych poza zlewnię Jeziora Miłkowskiego jest kluczowa dla po-
prawy jakości wód głównego dopływu oraz wód tego zbiornika.
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WPŁYW JEZIOR KARTUSKICH  
NA PARAMETRY CHEMICZNE  
KLASZTORNEJ STRUGI

Wstęp
Obszary młodoglacjalne charakteryzuje występowanie sieci rzeczno-jeziornych, 

czyli kaskady jezior połączonych ciekiem. Ten system hydrologiczny funkcjonuje na 
zasadzie współdziałania zlewni, odcinków lenitycznych, lotycznych i osadów dennych. 
Elementem łączącym wszystkie ogniwa jest woda, której ilość i jakość decyduje o ro-
dzajach i intensywności procesów przebiegających w ich obrębie.

Badania Bajkiewicz-Grabowskiej (2002) oraz Grochowskiej (2015), prowadzo-
ne w różnych systemach rzeczno-jeziornych, wskazują, że przepływ materii i energii 
przebiega w nich inaczej niż w rzekach, które opisuje koncepcja kontinuum rzecz-
nego. Elementami zakłócającymi liniowy przebieg zjawisk są jeziora, które transfor-
mują ilość i jakość wody, bo podlegają skomplikowanemu procesowi – eutrofizacji. 
Proces ten polega na wzroście żyzności wody w wyniku stałego dopływu z zewnątrz 
różnorodnych substancji, szczególnie azotu i fosforu. Tempo eutrofizacji zależy od 
wielkości ładunku biogenów dopływającego ze zlewni, stąd najszybciej starzeją się 
jeziora znajdujące się w zlewniach rolniczych, z uwagi na stosowane nawozy, które 
wypłukiwane są z gleby (Koc, 2003), oraz położone w zlewniach miejskich (zwiększo-
ny odpływ zanieczyszczeń z utwardzonych terenów) (Wałęga i in., 2013). Najwięk-
szym zagrożeniem dla jezior są jednak bezpośrednie zrzuty ścieków. 

Materia organiczna i mineralna, docierająca do systemu rzeczno-jeziornego, pod-
lega przemianom biogeochemicznym, wskutek czego część jej zostaje wytrącona do 
osadów dennych, a część przeniesiona transportem wodnym do kolejnych odcinków 
systemu. Z uwagi na fakt, że systemy rzeczno-jeziorne funkcjonują na zasadzie naczyń 
połączonych, zwiększone koncentracje azotu i fosforu w wodzie jeziornej powodują 
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informuje, że misa ma kształt półkuli. Jezioro jest słabo zagłębione w podłoże, na co 
wskazuje niska wartość głębokości względnej – 0,0068 (tabela 1). Jezioro Mielenko 
jest zbiornikiem przepływowym. Z północnego zachodu dopływa do niego niewielki 
ciek leśny, zaś odpływ (Klasztorna Struga) prowadzący wodę do Jeziora Karczemnego 
znajduje się na północno-wschodnim brzegu. 

Tabela 1. Dane morfometryczne jezior kartuskich 

PARAMETR MIELENKO KARCZEMNE KLASZTORNE
MAŁE

KLASZTORNE 
DUŻE

Współrzędne geograficzne
54°19′55″ N
18°10′55″ E

54°19′42″ N
18°11′27″ E

54°20′21″ N  
18°11′35″ E

54°20’52” N  
18°12’10” E

Wysokość nad poziomem morza 
[m.n.p.m.]

204,0 207,3 203,0 202,3

Powierzchnia zwierciadła wody 
[ha]

7,8 40,4 13,7 57,5 

Głębokość maksymalna [m] 1,9 3,2 20,0 8,5 
Głębokość średnia [m] 1,3 1,98 8,1 4,8 
Głębokość względna 0,0068 0,0050 0,054 0,0112

Wskaźnik głębokościowy 0,68 0,62 0,40 0,59
Objętość [tys. m3] 102,9 798,3 1106,0 2780,0 

Długość maksymalna [m] 460 1282 720 1320 
Szerokość maksymalna [m] 252 445 250 570 

Szerokość średnia [m] 170 315 190 436
Wskaźnik wydłużenia 1,8 2,9 2,9 2,3 

Długość linii brzegowej [m] 1314 3163 1850 4100 
Wskaźnik rozwinięcia linii 

brzegowej
1,3 1,4 1,4 1,5

Jezioro Karczemne zajmuje powierzchnię 40,4 ha, przy głębokości maksymal-
nej 3,2 m (rys. 1). Całkowita objętość wody w zbiorniku to 798,3 tys. m3. Wskaź-
nik głębokościowy jeziora wynosi 0,62, co wskazuje na półkulisty kształt jego misy 
(tabela 1). Maksymalna długość akwenu wynosi 1282 m, a szerokość 445 m. Linia 
brzegowa o długości 3163 m o wskaźniku rozwinięcia K – 1,4 jest słabo urozma-
icona (tabela 1). Głębokość względna Jeziora Karczemnego, określająca relacje 
między wymiarami pionowymi i poziomymi, wynosi 0,0050 i informuje o słabym 
zagłębieniu misy jeziora w podłoże (tabela 1). Jezioro Karczemne jest zbiornikiem 
przepływowym. Na północno-wschodnim brzegu wpływa do niego ciek, który łączy 
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wzrost stężeń biogenów w wodzie rzeki przepływającej przez zbiornik. Może też za-
chodzić sytuacja odwrotna – rzeka pogarsza jakość wód jeziora, które może działać 
na zasadzie odstojnika  

Zanieczyszczenia trafiające do cieków są całkowicie wymieszane w całym prze-
kroju (Choiński, 1995). Rzeki posiadają zdolność do usuwania zanieczyszczeń w wy-
niku procesów fizycznych (adsorpcja, rozcieńczenie, sedymentacja), chemicznych 
(strącanie, reakcje kwasowo-zasadowe) i biologicznych (asymilacja, mineralizacja) 
(Jarosiewicz, 2007). Proces ten zwany jest samooczyszczaniem. Na szybkość tego 
procesu wpływ mają takie czynniki jak: odczyn, temperatura, zawartość tlenu, ciśnie-
nie, prędkość przepływu, nasłonecznienie czy głębokość (Dojlido, 1987). Zazwyczaj 
dostawa zanieczyszczeń z jezior zdegradowanych wskutek nadmiernej antropopresji 
jest większa niż możliwość usunięcia zanieczyszczeń w procesie samooczyszczania. 

Przykładem kaskady zbiorników połączonych ciekiem są jeziora kartuskie na Poje-
zierzu Wschodniopomorskim. Są to silnie zdegradowane jeziora miejskie, które już na 
początku lat pięćdziesiątych XX wieku zostały przekształcone w odbiorniki nieoczysz-
czonych ścieków bytowo-gospodarczych. Obecnie jeziora te odbierają jedynie ścieki 
deszczowe, jednakże w dalszym ciągu są silnie zanieczyszczone – hypertroficzne. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wpływu kompleksu zdegradowanych 
jezior kartuskich na jakość wód cieku Klasztornej Strugi, która łączy ze sobą wszystkie 
cztery zbiorniki  

Materiał i metody

Teren badań 
Badania przeprowadzono na Klasztornej Strudze przepływającej przez jeziora: 

Mielenko, Karczemne, Klasztorne Duże i Małe w Kartuzach. Jeziora te położone są 
w mezoregionie Pojezierza Kaszubskiego, w centralnej części województwa pomor-
skiego, w mieście Kartuzy. Zlewnia badanych jezior ma charakter miejsko-rolniczy. 
Jeziora kartuskie są akwenami przepływowymi, które połączone są ze sobą ciekiem – 
Klasztorną Strugą. Dodatkowo każde jezioro pełni funkcję odbiornika ścieków desz-
czowych (13 ujść kolektorów deszczowych). 

Jezioro Mielenko znajduje się we wschodniej części obszaru miejskiego Kartuz, 
wzdłuż ulicy Chmieleńskiej. Zbiornik zajmuje powierzchnię 7,8 ha (tabela 1). Jest 
to zbiornik bardzo płytki. Jego głębokość maksymalna wynosi zaledwie 1,9 m, przy 
głębokości średniej 1,3 m (rys. 1). Misa jeziora Mielenko, zawierająca 102,9 tys. m3 
wody, jest płaska i w miarę równomierna. Wartość wskaźnika głębokościowego – 0,68 
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informuje, że misa ma kształt półkuli. Jezioro jest słabo zagłębione w podłoże, na co 
wskazuje niska wartość głębokości względnej – 0,0068 (tabela 1). Jezioro Mielenko 
jest zbiornikiem przepływowym. Z północnego zachodu dopływa do niego niewielki 
ciek leśny, zaś odpływ (Klasztorna Struga) prowadzący wodę do Jeziora Karczemnego 
znajduje się na północno-wschodnim brzegu. 

Tabela 1. Dane morfometryczne jezior kartuskich 
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DUŻE
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54°19′42″ N
18°11′27″ E

54°20′21″ N  
18°11′35″ E

54°20’52” N  
18°12’10” E

Wysokość nad poziomem morza 
[m.n.p.m.]

204,0 207,3 203,0 202,3

Powierzchnia zwierciadła wody 
[ha]

7,8 40,4 13,7 57,5 

Głębokość maksymalna [m] 1,9 3,2 20,0 8,5 
Głębokość średnia [m] 1,3 1,98 8,1 4,8 
Głębokość względna 0,0068 0,0050 0,054 0,0112

Wskaźnik głębokościowy 0,68 0,62 0,40 0,59
Objętość [tys. m3] 102,9 798,3 1106,0 2780,0 

Długość maksymalna [m] 460 1282 720 1320 
Szerokość maksymalna [m] 252 445 250 570 
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Wskaźnik rozwinięcia linii 

brzegowej
1,3 1,4 1,4 1,5
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wzdłuż ulicy Chmieleńskiej. Zbiornik zajmuje powierzchnię 7,8 ha (tabela 1). Jest 
to zbiornik bardzo płytki. Jego głębokość maksymalna wynosi zaledwie 1,9 m, przy 
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wynosi 0,0050 i informuje o słabym zagłębieniu misy jeziora w podłoże (tabela 1). Jezioro 
Karczemne jest zbiornikiem przepływowym. Na północno-wschodnim brzegu wpływa do 
niego ciek, który łączy to jezioro z jeziorem Mielenko. Na krańcu północno-wschodniego 
brzegu z analizowanego zbiornika woda odpływa do Jeziora Klasztornego Małego. 

Jezioro Klasztorne Małe ma powierzchnię 13,7 ha i głębokość maksymalną 20 m przy 
głębokości średniej 8,1 m. Jego misa zawiera 1106,0 tys. m3 (rys. 1, tabela 1). Akwen ma 
kształt wydłużony w kierunku północ – południe. Linia brzegowa jeziora o długości 1850 m 
jest słabo rozwinięta. Misa jeziora o kształcie zbliżonym do paraboloidy (Wg – 0,4) jest silnie 
zagłębiona w podłoże, o czym świadczy wysoka wartość głębokości względnej – 0,054 
(tabela 1). Jezioro Klasztorne Małe jest zbiornikiem przepływowym o zasadniczym kierunku 
ruchu wody z południa na północ.  

Jezioro Klasztorne Duże zajmuje powierzchnię 57,7 ha, zaś jego głębokość maksymalna 
wynosi 8,5 m, przy głębokości średniej 4,8 m (rys. 1, tabela 1). Misa jeziora jest płaska i w 
miarę równomierna, kształtem przypomina półkulę, o czym informuje wartość wskaźnika 
głębokościowego – 0,59. Objętość misy jeziornej to 2780,0 tys. m3. Jezioro jest umiarkowanie 
zagłębione w podłoże, o czym świadczy wartość głębokości względnej – 0,0112. Linia 
brzegowa zbiornika o długości 4100 m jest słabo rozwinięta, na co wskazuje wartość 
wskaźnika K – 1,5 (tabela 1). Misa jeziora jest zorientowana w kierunku południkowym. 
Jezioro Klasztorne Duże jest zbiornikiem przepływowym. Zasilają go dopływające od 
południa wody z Jeziora Klasztornego Małego oraz wpływające od strony północno-
zachodniej i zachodniej dwa niewielkie cieki leśne. Odpływ z jeziora – Klasztorna Struga, do 
rzeki Raduni znajduje się na jego północno-wschodnim brzegu.  

 

 
Rys. 1. Mapy batymetryczne jezior kartuskich i ortofotomapa (www.geoportal.gov.pl) 

 
Badania terenowe i laboratoryjne 

Badania przeprowadzono sześciokrotnie w roku hydrologicznym 2012/2013 oraz w 
2018 roku w okresie letnim i jesiennym. Próbki wody pobierane były z cieku bezpośrednio do 
butelek o pojemności 2 l. Po przetransportowaniu do laboratorium w próbkach oznaczono 
takie wskaźniki jak: azot ogólny, fosfor fosforanowy oraz fosfor ogólny. W 2018 roku 
badania te rozszerzono o takie wskaźniki jak: odczyn, przewodność elektrolityczną, twardość 
ogólną, alkaliczność, wapń, magnez, chlorki, azot amonowy, azot azotynowy, żelazo, mangan 

Rys. 1. Mapy batymetryczne jezior kartuskich i ortofotomapa  
(www.geoportal.gov.pl)

Badania terenowe i laboratoryjne
Badania przeprowadzono sześciokrotnie w roku hydrologicznym 2012/2013 oraz 

w 2018 roku w okresie letnim i jesiennym. Próbki wody pobierane były z cieku bez-
pośrednio do butelek o pojemności 2 l. Po przetransportowaniu do laboratorium 
w próbkach oznaczono takie wskaźniki jak: azot ogólny, fosfor fosforanowy oraz fos-
for ogólny. W 2018 roku badania te rozszerzono o takie wskaźniki jak: odczyn, prze-
wodność elektrolityczną, twardość ogólną, alkaliczność, wapń, magnez, chlorki, azot 
amonowy, azot azotynowy, żelazo, mangan i zawiesinę ogólną. Na rysunku 2 przed-
stawione zostały punkty poboru próbek z dopływów i odpływów badanych jezior.
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to jezioro z jeziorem Mielenko. Na krańcu północno-wschodniego brzegu z analizo-
wanego zbiornika woda odpływa do Jeziora Klasztornego Małego.

Jezioro Klasztorne Małe ma powierzchnię 13,7 ha i głębokość maksymalną 
20 m przy głębokości średniej 8,1 m. Jego misa zawiera 1106,0 tys. m3 (rys. 1, tabela 1). 
Akwen ma kształt wydłużony w kierunku północ – południe. Linia brzegowa jeziora 
o długości 1850 m jest słabo rozwinięta. Misa jeziora o kształcie zbliżonym do para-
boloidy (Wg – 0,4) jest silnie zagłębiona w podłoże, o czym świadczy wysoka wartość 
głębokości względnej – 0,054 (tabela 1). Jezioro Klasztorne Małe jest zbiornikiem prze-
pływowym o zasadniczym kierunku ruchu wody z południa na północ. 

Jezioro Klasztorne Duże zajmuje powierzchnię 57,7 ha, zaś jego głębokość maksy-
malna wynosi 8,5 m, przy głębokości średniej 4,8 m (rys. 1, tabela 1). Misa jeziora jest 
płaska i w miarę równomierna, kształtem przypomina półkulę, o czym informuje war-
tość wskaźnika głębokościowego – 0,59. Objętość misy jeziornej to 2780,0 tys. m3  
Jezioro jest umiarkowanie zagłębione w podłoże, o czym świadczy wartość głębo-
kości względnej – 0,0112. Linia brzegowa zbiornika o długości 4100 m jest słabo 
rozwinięta, na co wskazuje wartość wskaźnika K – 1,5 (tabela 1). Misa jeziora jest 
zorientowana w kierunku południkowym. Jezioro Klasztorne Duże jest zbiornikiem 
przepływowym. Zasilają go dopływające od południa wody z Jeziora Klasztornego 
Małego oraz wpływające od strony północno-zachodniej i zachodniej dwa niewielkie 
cieki leśne. Odpływ z jeziora – Klasztorna Struga, do rzeki Raduni znajduje się na jego 
północno-wschodnim brzegu. 
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w próbkach oznaczono takie wskaźniki jak: azot ogólny, fosfor fosforanowy oraz fos-
for ogólny. W 2018 roku badania te rozszerzono o takie wskaźniki jak: odczyn, prze-
wodność elektrolityczną, twardość ogólną, alkaliczność, wapń, magnez, chlorki, azot 
amonowy, azot azotynowy, żelazo, mangan i zawiesinę ogólną. Na rysunku 2 przed-
stawione zostały punkty poboru próbek z dopływów i odpływów badanych jezior.
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to jezioro z jeziorem Mielenko. Na krańcu północno-wschodniego brzegu z analizo-
wanego zbiornika woda odpływa do Jeziora Klasztornego Małego.

Jezioro Klasztorne Małe ma powierzchnię 13,7 ha i głębokość maksymalną 
20 m przy głębokości średniej 8,1 m. Jego misa zawiera 1106,0 tys. m3 (rys. 1, tabela 1). 
Akwen ma kształt wydłużony w kierunku północ – południe. Linia brzegowa jeziora 
o długości 1850 m jest słabo rozwinięta. Misa jeziora o kształcie zbliżonym do para-
boloidy (Wg – 0,4) jest silnie zagłębiona w podłoże, o czym świadczy wysoka wartość 
głębokości względnej – 0,054 (tabela 1). Jezioro Klasztorne Małe jest zbiornikiem prze-
pływowym o zasadniczym kierunku ruchu wody z południa na północ. 

Jezioro Klasztorne Duże zajmuje powierzchnię 57,7 ha, zaś jego głębokość maksy-
malna wynosi 8,5 m, przy głębokości średniej 4,8 m (rys. 1, tabela 1). Misa jeziora jest 
płaska i w miarę równomierna, kształtem przypomina półkulę, o czym informuje war-
tość wskaźnika głębokościowego – 0,59. Objętość misy jeziornej to 2780,0 tys. m3  
Jezioro jest umiarkowanie zagłębione w podłoże, o czym świadczy wartość głębo-
kości względnej – 0,0112. Linia brzegowa zbiornika o długości 4100 m jest słabo 
rozwinięta, na co wskazuje wartość wskaźnika K – 1,5 (tabela 1). Misa jeziora jest 
zorientowana w kierunku południkowym. Jezioro Klasztorne Duże jest zbiornikiem 
przepływowym. Zasilają go dopływające od południa wody z Jeziora Klasztornego 
Małego oraz wpływające od strony północno-zachodniej i zachodniej dwa niewielkie 
cieki leśne. Odpływ z jeziora – Klasztorna Struga, do rzeki Raduni znajduje się na jego 
północno-wschodnim brzegu. 
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• żelazo zmierzono za pomocą spektofotometru przy długości fali 565 nm, przy 
użyciu odczynnika fi rmy Merck, (nr testu 114761/1);

• mangan – za pomocą testów fi rmy Merck, metodą kolorymetryczną przy długości 
fali 445 nm (nr testu 1.14770.0001);

• chlorki – metodą Mohra, miareczkowano przy użyciu azotanu srebra wobec chro-
mianu potasu;

• zawiesina ogólna – zmierzono metodą wagową, po przesączeniu próbek wody na sącz-
ku GF/C, po wysuszeniu w cieplarce zważono je na wadze analitycznej RADWAG E42S.

Wyniki i dyskusja
Kompleks jezior kartuskich należy do wód powierzchniowych o wyjątkowo silnym 

obciążeniu ładunkami biogennymi ze zlewni. Spowodowane jest to usytuowaniem 
w zlewni miejskiej i rolniczej. Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono zawartość azotu 
i fosforu ogólnego (mg/dm3) na dopływach i odpływach z badanych jezior. 

 zawiesina ogólna – zmierzono metodą wagową, po przesączeniu próbek wody na 
sączku GF/C, wysuszeniu w cieplarce zważono je na wadze analitycznej RADWAG 
E42S. 
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powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 
2016 poz. 1187) wynosi 5 mg/dm3. Badana woda spełniania zatem normy jakości. Problem 
stanowi zawartość fosforu ogólnego. Stężenie tego związku w Klasztornej Strudze było 
przekroczone niemal we wszystkich analizowanych próbkach lub wartości były zbliżone do 
górnej granicy norm. Na odpływie z Jeziora Karczemnego stężenie fosforu ogólnego było 
przekroczone 10-krotnie co stwarza duże zagrożenie dla ekosystemu wodnego Jeziora 
Klasztornego Małego. 

Na rysunku 5 przedstawiono średnie stężenie azotu ogólnego (A) i fosforu ogólnego (B) 
na poszczególnych stanowiskach.  

 

 
Rys. 5. Stężenie azotu i fosforu ogólnego na dopływach i odpływach z jezior kartuskich 
 

Najniższe stężenie azotu i fosforu zaobserwowano na dopływie i odpływie z jeziora 
Mielenko. W obrębie linii brzegowej jeziora zlokalizowany jest tylko jeden kolektor 
ściekowy.  

Znaczny wzrost koncentracji azotu i fosforu odnotowano na odpływie z Jeziora 
Karczemnego. Spowodowane jest to wprowadzaniem do jeziora ścieków deszczowych, a 
incydentalnie, także nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych za pomocą pięciu 
kolektorów. Tak duże ładunki azotu i fosforu, wprowadzane do jeziora, mają 
odzwierciedlenie w zawartości biogenów w Klasztornej Strudze. 

Analiza ładunków biogenów wprowadzanych i odprowadzanych z jezior wykazała, że 
część związków zatrzymywana jest w zbiornikach. Jak wiadomo stopień żyzności jeziora 
zależy od wielkości zlewni, która jest głównym źródłem substancji mineralnych i 
organicznych. Jak podają Gawrońska i in. (2005), na ilość dostarczanych zanieczyszczeń do 
zbiornika wpływ również ma zagospodarowanie zlewni. 

Wśród parametrów, podanych przez Kudelską i in. (1994), do oceny naturalnej 
podatności jezior na degradację znajduje się współczynnik Schindlera, którego wartość 
informuje, że im większa jest powierzchnia zlewni w stosunku do objętości zbiornika, tym 
jest on bardziej narażony na degradację. W systemie rzeczno-jeziornym Klasztornej Strugi 
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przekroczone 10-krotnie co stwarza duże zagrożenie dla ekosystemu wodnego Jeziora 
Klasztornego Małego. 

Na rysunku 5 przedstawiono średnie stężenie azotu ogólnego (A) i fosforu ogólnego (B) 
na poszczególnych stanowiskach.  
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 zawiesina ogólna – zmierzono metodą wagową, po przesączeniu próbek wody na 
sączku GF/C, wysuszeniu w cieplarce zważono je na wadze analitycznej RADWAG 
E42S. 

 
Wyniki i dyskusja 

Kompleks jezior kartuskich należy do wód powierzchniowych o wyjątkowo silnym 
obciążeniu ładunkami biogennymi ze zlewni. Spowodowane jest to usytuowaniem w zlewni 
miejskiej i rolniczej. Na rys. 3 i 4 przedstawiono zawartość azotu i fosforu ogólnego 
(mg/dm3) na dopływach i odpływach z badanych jezior.  
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Wyższe stężenia azotu i fosforu obserwowano w szczycie stagnacji letniej na od-
pływie z Jeziora Karczemnego. Dopuszczalne stężenie azotu ogólnego podane w roz-
porządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfi kacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji prio-
rytetowych (Dz.U. z 2016 poz. 1187) wynosi 5 mg/dm3. Badana woda spełnia zatem 
normy jakości. Problem stanowi zawartość fosforu ogólnego. Stężenie tego związku 
w Klasztornej Strudze było przekroczone niemal we wszystkich analizowanych prób-
kach lub wartości były zbliżone do górnej granicy norm. Na odpływie z Jeziora Kar-
czemnego stężenie fosforu ogólnego było przekroczone 10-krotnie, co stwarza duże 
zagrożenie dla ekosystemu wodnego Jeziora Klasztornego Małego.

Na rysunku 5 przedstawiono średnie stężenie azotu ogólnego (A) i fosforu ogól-
nego (B) na poszczególnych stanowiskach. 
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Najniższe stężenie azotu i fosforu zaobserwowano na dopływie i odpływie 
z jeziora Mielenko. W obrębie linii brzegowej jeziora zlokalizowany jest tylko 
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Znaczny wzrost koncentracji azotu i fosforu odnotowano na odpływie z Jeziora 
Karczemnego. Spowodowane jest to wprowadzaniem do jeziora ścieków deszczo-
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podatności jezior na degradację znajduje się współczynnik Schindlera, którego war-
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ra Mielenko (31,8). Jest to najpłytszy i najmniejszy akwen, znajdujący się najwyżej 
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powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 
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przekroczone niemal we wszystkich analizowanych próbkach lub wartości były zbliżone do 
górnej granicy norm. Na odpływie z Jeziora Karczemnego stężenie fosforu ogólnego było 
przekroczone 10-krotnie co stwarza duże zagrożenie dla ekosystemu wodnego Jeziora 
Klasztornego Małego. 

Na rysunku 5 przedstawiono średnie stężenie azotu ogólnego (A) i fosforu ogólnego (B) 
na poszczególnych stanowiskach.  
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 zawiesina ogólna – zmierzono metodą wagową, po przesączeniu próbek wody na 
sączku GF/C, wysuszeniu w cieplarce zważono je na wadze analitycznej RADWAG 
E42S. 

 
Wyniki i dyskusja 

Kompleks jezior kartuskich należy do wód powierzchniowych o wyjątkowo silnym 
obciążeniu ładunkami biogennymi ze zlewni. Spowodowane jest to usytuowaniem w zlewni 
miejskiej i rolniczej. Na rys. 3 i 4 przedstawiono zawartość azotu i fosforu ogólnego 
(mg/dm3) na dopływach i odpływach z badanych jezior.  
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Rys. 4. Stężenia fosforu ogólnego (mg//dm3) w dopływach 
i odpływach z jezior kartuskich

Wyższe stężenia azotu i fosforu obserwowano w szczycie stagnacji letniej na od-
pływie z Jeziora Karczemnego. Dopuszczalne stężenie azotu ogólnego podane w roz-
porządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfi kacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji prio-
rytetowych (Dz.U. z 2016 poz. 1187) wynosi 5 mg/dm3. Badana woda spełnia zatem 
normy jakości. Problem stanowi zawartość fosforu ogólnego. Stężenie tego związku 
w Klasztornej Strudze było przekroczone niemal we wszystkich analizowanych prób-
kach lub wartości były zbliżone do górnej granicy norm. Na odpływie z Jeziora Kar-
czemnego stężenie fosforu ogólnego było przekroczone 10-krotnie, co stwarza duże 
zagrożenie dla ekosystemu wodnego Jeziora Klasztornego Małego.

Na rysunku 5 przedstawiono średnie stężenie azotu ogólnego (A) i fosforu ogól-
nego (B) na poszczególnych stanowiskach. 
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Porównując wyniki zawartości związków biogennych z poszczególnych stanowisk 
(tabela 2) oraz wartości podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowi-
skowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187) moż-
na stwierdzić, że Klasztorna Struga cechowała się dobrą jakością wody pod względem 
zawartości azotu, którą można zakwalifikować do I kategorii jakości wód. Problem 
stanowi stężenie fosforu ogólnego, które w czerwcu 2018 roku zostało przekroczone 
na wszystkich badanych stanowiskach. 

Tabela 3. Zawartość stężenia form substancji biogennych, badanych na odpływach 
i dopływach badanych jezior w czerwcu 2018 roku
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1 Brak przepływu

2 0,11 0,133 1,22 0,027 0,259
3 0,223 0,176 1,24 0,086 0,230
4 0,166 0,19 0,76 0,073 0,246

5 Nie badano

6 0,028 0,1 1,12 0,265 0,265
7 0,064 0,097 1,01 0,018 0,245

Zawartość fosforu fosforanowego oscylowała w granicach 0,018-0,086 mg/dm3, 
co wskazuje na dobrą jakość wody. Jedynie odpływ z Jeziora Klasztornego Małe-
go charakteryzował się podwyższoną wartością tego wskaźnika (0,265 mg/dm3) 
i nie spełniał norm podanych w rozporządzeniu. Zawartość fosforu ogólnego była 
porównywalna na wszystkich badanych stanowiskach. Wartości wahały się od 
0,230 do 0,265 mg/dm3. Według RM wartością graniczną dla jakości wody I klasy 
jest 0,2 mg P/dm3. We wszystkich badanych punktach Klasztornej Strugi parametr 
ten był przekroczony, więc jakość wody rzeki nie spełnia norm I klasy czystości.

Zawartość azotu azotanowego nie przekroczyła 2,2 mg/dm2, co jest wartością 
graniczną zawartą w rozporządzeniu ministra dla I klasy czystości. Średnie stężenie 
badanego parametru wynosiło 0,097-0,19 mg/dm2  

Stężenie azotu amonowego oscylowało w granicach 0,028-0,223 mg/dm3. Najniż-
szą wartość zaobserwowano na odpływie z Jeziora Klasztornego Małego, natomiast 
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w zlewni. Jakość wód tego jeziora w znacznym stopniu uzależniona jest od sposobu 
zagospodarowania zlewni (przewaga terenów użytkowanych rolniczo). Dla pozosta-
łych akwenów współczynnik Schindlera wahał się od 4,4 do 6,4 (Karczemne – 6,4, 
Klasztorne Małe – 5,7, Klasztorne Duże – 4,4). Dwa zbiorniki – Karczemne i Klasztorne 
Małe – należą do jezior hypertroficznych, a bardzo niska jakość ich wód wynika z do-
stawy zanieczyszczeń allochtonicznych z wylotów brzegowych kanalizacji deszczowej, 
do których przedostają się także ścieki bytowo-gospodarcze. Klasztorna Struga prze-
pływająca przez te jeziora odbierała bardzo wysoki ładunek biogenów i wprowadzała 
do kolejnych zbiorników (Grochowska i in., 2011). 

Zawartość rozpuszczonych jonów wodorowych w wodzie wpływa na odczyn. 
Wody rzeczne z reguły posiadają odczyn lekko zasadowy. Wodę analizowanej Klasz-
tornej Strugi charakteryzuje odczyn lekko zasadowy, przy czym najwyższą wartość 
zanotowano na odpływie z Jeziora Klasztornego Małego i wynosiła ona 8,64 pH. Prze-
wodność właściwa malała wraz z biegiem cieku. Najwyższe wartości obserwowano 
na odpływie z jeziora Mielenko oraz na dopływie z Jeziora Karczemnego i wynosiły 
one odpowiednio 624 i 632 µS/cm. Najniższą wartość zanotowano na ujściu Klasz-
tornej Strugi z Jeziora Klasztornego Dużego. 

Tabela 2. Wyniki analiz parametrów fizykochemicznych Klasztornej Strugi 
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Porównując wyniki zawartości związków biogennych z poszczególnych stanowisk 
(tabela 2) oraz wartości podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
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Karczemnego stwierdzono najwyższe stężenie azotu ogólnego. Najwyższy ładunek 
azotu i fosforu wyprowadzany był z Jeziora Klasztornego Małego. Jezioro Klasztorne 
Duże, stanowiące ostatnie ogniwo systemu rzeczno-jeziornego, kumulowało wpro-
wadzane zanieczyszczenia, bowiem stężenia biogenów stwierdzone na odpływie rzeki 
z tego zbiornika były niższe niż na dopływie. 
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najwyższą na dopływie do Jeziora Karczemnego. Jednakże na żadnym stanowisku 
koncentracje tego parametru nie przekroczyły dopuszczalnych norm podanych w RM 
dla I klasy czystości (< 0,78 mg/dm3). Podobną sytuację odnotowano w przypadku 
zawartości azotu ogólnego. Stężenia w analizowanej wodzie były czterokrotnie niższe 
niż podane w rozporządzeniu. 

Podwyższoną zawartość chlorków stwierdzono na stanowisku 2. i 3., a manganu na 
stanowisku 3. Sąsiedztwo pól uprawnych w obrębie jezior ma wpływ na zawartość tych 
pierwiastków, co potwierdzają badania przeprowadzone przez Grochowską i in. (2011). 

Przedstawione wartości parametrów fizykochemicznych dotyczą norm dla wód 
rzecznych. Te same wartości parametrów fizykochemicznych w odniesieniu do wód 
jeziornych stanowią już o hypertrofii, czyli przeżyźnieniu ekosystemu (Kajak, 2001). 
Zatem z jednej strony mamy do czynienia z korzystnym procesem samooczyszcza-
nia zachodzącym wzdłuż biegu analizowanego cieków, z drugiej zaś – mimo redukcji 
wielkości stężeń tych pierwiastków, wody dopływające do jezior przyczyniają się do 
przyspieszenia procesu eutrofizacji (Płachta, 2017).

Podobne zależności zaobserwowano na dopływach do Jeziora Łajskiego. Mimo że 
jakość dopływów jeziora spełniała wszelkie normy, koncentracje azotu i fosforu były na 
tyle wysokie, że przyczyniały się do eutrofizacji Jeziora Łajskiego, a tym samym stwa-
rzały zagrożenie dla rezerwatowego jeziora Kośno (Płachta, 2017). Z uwagi na fakt, że 
fosfor uważany jest za główną przyczynę eutrofizacji, jego eliminacja z dopływów jest 
niezwykle ważna w celu ochrony zbiorników wodnych (Januszkiewicz, 1975).

W roku hydrologicznym 2017/2018 notowano bardzo niską sumę opadów, czego 
skutkiem było obniżenie przepływu wody w ciekach. Przez cały okres badawczy nie 
stwierdzono przepływu wody na dopływie do jeziora Mielenko. Eliminacja procesów 
i działań gospodarczych skutkowałaby znaczną poprawą warunków środowiskowych 
w tym zbiorniku (Piekutin, 2008).

Można wnioskować, że jakość analizowanej wody w Klasztornej Strudze jest za-
dowalająca w odniesieniu do ekosystemów wód płynących. Należy jednak pamiętać, 
że stężenie wskaźników zmienia się sezonowo. Przemiany zachodzące w wodach 
rzecznych są uwarunkowane procesami abiotycznymi i biotycznymi (Grochowska, 
2015). Według Kostrzewskiego i in. (1993), zmiany stężenia jonów w wodach uza-
leżnione są od czynników o charakterze sezonowym, takich jak: wilgotność gruntu, 
rozwój szaty roślinnej, natężenie opadów lub roztopów, jak również wielkość przepły-
wu. Taką zależność zauważyli również Pietruszyński i in. (2015), którzy zaobserwowali 
wzrost ładunków w sezonie wilgotnym.

Badania wód Klasztornej Strugi wykazały, że ładunek zanieczyszczeń niesiony 
z wodami wzrastał z biegiem rzeki. Najmniejszy ładunek rzeka odprowadzała z jezio-
ra Mielenko, położonego najwyżej w zlewni, które odbiera ścieki jedynie z jednego 
wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej. Na dopływie Klasztornej Strugi do Jeziora 
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Badania wód Klasztornej Strugi wykazały, że ładunek zanieczyszczeń niesiony 
z wodami wzrastał z biegiem rzeki. Najmniejszy ładunek rzeka odprowadzała z jezio-
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wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej. Na dopływie Klasztornej Strugi do Jeziora 
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Wstęp
Ładunek substancji biogenicznych wprowadzany z wodami rzeki do jezior wywie-

ra wpływ na przyspieszenie procesu eutrofizacji. Wielkość ładunku jest uzależniona 
od charakterystyki zlewni cieku oraz wielkości spływu powierzchniowego (Grochow-
ska i in., 2018). Duże znaczenie ma zatem pora roku. Cieki o zlewni zurbanizowa-
nej są narażone na zwiększoną podaż związków mineralnych, a zmienność zależna 
będzie od wielkości odpływu (Siwek i in., 2008; Moniewski, 2015; Policht-Latawiec 
i Kanownik, 2015).

Jeziora przepływowe traktowane są jako zbiorniki kumulujące zanieczyszczenia 
wnoszone przez wody rzeczne (Bajkiewicz-Grabowska, 2002). Substancje wprowa-
dzane w formie zawiesiny w sprzyjających warunkach pozostają w zbiorniku (zjawisko 
sedymentacji, pobieranie jako cząstki pokarmowe). Natomiast te, które znajdują się 
w formie rozpuszczonej, ulegają zjawisku sorpcji chemicznej i fizycznej (Jarosiewicz, 
2007) i podlegają przemianom na drodze biologicznej (Ostroumov, 2010), albo mi-
grują dalej z wodami cieku. Wysoko produktywne jeziora przepływowe zazwyczaj 
obniżają jakość wypływającej wody rzecznej. Zanieczyszczenie cieku polega na otrzy-
mywaniu dużej ilości zawiesiny organicznej, powstającej w procesie produkcji pier-
wotnej (Parszuto, 2003; Grochowska 2015). Poprawa jakości wody następuje dzięki 
procesom składającym się na tzw. samooczyszczanie rzeki, ale ich tempo może być 
obniżone z powodu niesprzyjających warunków hydrologicznych lub biologicznych 
(Ostroumov 2002, 2003).

Zeutrofizowane jeziora przepływowe, z dodatnim bilansem wodnym, mogą być 
rekultywowane przez odprowadzanie do odpływu odtlenionych i żyznych (bogatych 
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Płachta A. 2017. Jakość wód dopływów powierzchniowych jeziora poddanego antropo-
presji. Praca magisterska. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn (maszynopis).

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji prio-
rytetowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187).

Wałęga A., Cupak A., Michalec B., Wachulec K. 2013. Wpływ parametrów fizyczno-
-geograficznych zlewni i charakterystyk opadu na czas koncentracji odpływu. JCEEA. 
XXX, 60 (3/13): 146-160.
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Parametry fizyczno-chemiczne w systemie rzeczno-jeziornym Kortówki (Olsztyn) 

Próbki wody do badań Kortówki pobrano czterokrotnie – latem: 8 lipca i 9 sierpnia 
oraz jesienią: 3 października i 10 listopada 2017 roku. Wyznaczono pięć stanowisk badaw-
czych (rys. 1). Stanowisko 1. usytuowano na odpływie z jeziora Ukiel, przy parkingu plaży 
miejskiej, stanowisko 2. – przy ulicy Jagiellończyka, stanowisko 3. – przy ulicy Armii Kra-
jowej (w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkaniowych), stanowisko 4. – na 
odpływie rzeki z Jeziora Kortowskiego, stanowisko 5. – przy ujściu Kortówki do Łyny.

powierzchniowym, co ma związek z przewagą lekkich gleb oraz pagórkowatą topografią 
terenu. Jest to niekorzystne zjawisko dla retencji wody w zlewni.  

Kortówka bierze początek w południowej części jeziora Ukiel (rys. 1), które jest 
największym jeziorem w granicach Olsztyna (powierzchnia: 412,0 ha, głębokość maksymalna 
i średnia: 43 m i 10,6 m; Waluga, 1999). Następnie jej wody na długości 1,6 kilometra 
kierowane są do Jeziora Kortowskiego i wprowadzane do jego północno-wschodniej części. 
Początkowo rzeka przepływa przez łąki i bagna, następnie w pobliżu ogródków działkowych 
oraz osiedla mieszkaniowe przy ulicy Armii Krajowej. Jezioro Kortowskie jest drugim co do 
wielkości akwenem w Olsztynie (powierzchnia: 89,7 ha, głębokość maksymalna i średnia: 
17,2 m i 5,9 m; Solarski, 1965). Od 1956 roku jest rekultywowane metodą selektywnego 
usuwania wód hypolimnionu do odpływu rzeki Kortówki (Lossow i in., 2005). Wypływa ona 
w południowej części Jeziora Kortowskiego, a następnie na długości 1,8 km odprowadza 
wodę w kierunku wschodnim i wpływa do Łyny. Na tym odcinku rzeka przepływa przez 
kampus akademicki, następnie przez podmokłe łąki i nieużytki zielone. 

Próbki wody do badań Kortówki pobrano czterokrotnie – latem: 8 lipca i 9 sierpnia oraz 
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Krajowej (w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkaniowych), stanowisko 4. – na 
odpływie rzeki z Jeziora Kortowskiego, stanowisko 5. – przy ujściu Kortówki do Łyny. 

 

 
Rys. 1. Bieg rzeki Kortówki na terenie Olsztyna (maps.gooogle.pl) 

 
W każdym punkcie badawczym mierzono temperaturę wody i oznaczano zawartość 

tlenu rozpuszczonego (mg O2 dm-3 i % O2) przy użyciu sondy tlenowej typu optycznego 
ProOdo (YSI) oraz mierzono prędkość przepływu wody przepływomierzem VALEPORT 801 
i obliczano przepływ chwilowy, zgodnie z metodyką podawaną przez Bajkiewicz-Grabowską 
i Magnuszewskiego (2009). 

W laboratorium wykonano następujące oznaczenia: odczyn (pH-metr HANNA), 
przewodność elektrolityczna (miernik WTW), azot amonowy (NH4) (spektrofotometr Merck 
SQ118), fosfor fosforanowy (PO4) (spektrofotometr NANOCOLOR), BZT5 (metoda 
rozcieńczeń), węgiel organiczny: całkowity (OWO), rozpuszczony (RWO) i zawiesinowy 
(ZWO). Formy węgla oznaczono za pomocą analizatora HACH IL 550 TOC-TN (PN-EN 
1484:1999). Pozostałe analizy wykonywano zgodnie z metodyką podaną przez 
Hermanowicza i in. (1999). Przeprowadzono też analizę jakościową frakcji RWO. Na 
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W każdym punkcie badawczym mierzono temperaturę wody i oznaczano za-
wartość tlenu rozpuszczonego (mg O2 dm-3 i % O2) przy użyciu sondy tlenowej typu 
optycznego ProOdo (YSI) oraz mierzono prędkość przepływu wody przepływomie-
rzem VALEPORT 801 i obliczano przepływ chwilowy, zgodnie z metodyką podawaną 
przez Bajkiewicz-Grabowską i Magnuszewskiego (2009).

W laboratorium wykonano następujące oznaczenia: odczyn (pH-metr HANNA), 
przewodność elektrolityczna (miernik WTW), azot amonowy (NH4) (spektrofotometr 
Merck SQ118), fosfor fosforanowy (PO4) (spektrofotometr NANOCOLOR), BZT5 (me-
toda rozcieńczeń), węgiel organiczny: całkowity (OWO), rozpuszczony (RWO) i zawie-
sinowy (ZWO). Formy węgla oznaczono za pomocą analizatora HACH IL 550 TOC-TN 
(PN-EN 1484:1999). Pozostałe analizy wykonywano zgodnie z metodyką podaną 
przez Hermanowicza i in. (1999). Przeprowadzono też analizę jakościową frakcji RWO. 
Na podstawie widm absorpcji UV (spektrofotometr SHIMADZU-1601 PC) wyznaczono 
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w substancje biogeniczne i materię organiczną) wód przydennych. Jest to również 
istotne źródło zanieczyszczenia cieku, który przyjmuje wodę z hypolimnionu (Wysoc-
ka i in., 2014; Tandyrak i in., 2016).

Biorąc powyższe pod uwagę, zbadano parametry hydrologiczne, warunki 
termiczno-tlenowe i wskaźniki chemiczne jakości wody systemu rzeczno-jeziornego 
Kortówki na terenie Olsztyna (województwo warmińsko-mazurskie). Określono jaki 
wpływ wywiera zlewnia oraz rekultywowane jezioro na jej wody.

Materiał i metody
Kortówka leży na Pojezierzu Olsztyńskim (warmińsko-mazurskie), jest lewym do-

pływem Łyny i zaliczana jest do dorzecza Łyny-Pregoły. Rzeka Kortówka jest najmniej-
szą (3,40 km) rzeką Olsztyna, a jej bieg obejmuje całkowicie teren miasta.

Określono (splanimetrowanie za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie ge-
oportal.pl), że około 50% powierzchni zlewni Kortówki to obszary bagienne. Tereny 
zielone zajmują około 15%. Istotną częścią krajobrazu zlewni jest zabudowa zwarta, 
stanowiąca 11%. Głównie są to osiedla domków jednorodzinnych: Likusy, Słoneczny 
Stok, Kortowo z kampusem studenckim oraz część osiedla Grunwaldzkiego. Niewiel-
ką część zlewni (5%) pokrywa las (sosna, świerk, dąb i brzoza).

Wody Kortówki płyną na glebach utworzonych z torfowisk niskich, leżących na 
rozmaitych utworach, takich jak osady pojezierne i piasek (Uggla i Nożyński, 1962). 
Rzeźba terenu otaczająca rzekę Kortówkę charakteryzuje się intensywnym spływem 
powierzchniowym, co ma związek z przewagą lekkich gleb oraz pagórkowatą topo-
grafią terenu. Jest to niekorzystne zjawisko dla retencji wody w zlewni. 

Kortówka bierze początek w południowej części jeziora Ukiel (rys. 1), które jest 
największym jeziorem w granicach Olsztyna (powierzchnia: 412,0 ha, głębokość mak-
symalna i średnia: 43 m i 10,6 m; Waluga, 1999). Następnie jej wody na długości 
1,6 kilometra kierowane są do Jeziora Kortowskiego i wprowadzane do jego północno-
-wschodniej części. Początkowo rzeka przepływa przez łąki i bagna, następnie w pobliżu 
ogródków działkowych oraz osiedla mieszkaniowe przy ulicy Armii Krajowej. Jezioro 
Kortowskie jest drugim co do wielkości akwenem w Olsztynie (powierzchnia: 89,7 ha, 
głębokość maksymalna i średnia: 17,2 m i 5,9 m; Solarski, 1965). Od 1956 roku jest 
rekultywowane metodą selektywnego usuwania wód hypolimnionu do odpływu rzeki 
Kortówki (Lossow i in., 2005). Wypływa ona w południowej części Jeziora Kortowskiego, 
a następnie na długości 1,8 km odprowadza wodę w kierunku wschodnim i wpływa 
do Łyny. Na tym odcinku rzeka przepływa przez kampus akademicki, następnie przez 
podmokłe łąki i nieużytki zielone.
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Próbki wody do badań Kortówki pobrano czterokrotnie – latem: 8 lipca i 9 sierpnia 
oraz jesienią: 3 października i 10 listopada 2017 roku. Wyznaczono pięć stanowisk badaw-
czych (rys. 1). Stanowisko 1. usytuowano na odpływie z jeziora Ukiel, przy parkingu plaży 
miejskiej, stanowisko 2. – przy ulicy Jagiellończyka, stanowisko 3. – przy ulicy Armii Kra-
jowej (w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkaniowych), stanowisko 4. – na 
odpływie rzeki z Jeziora Kortowskiego, stanowisko 5. – przy ujściu Kortówki do Łyny.
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w substancje biogeniczne i materię organiczną) wód przydennych. Jest to również 
istotne źródło zanieczyszczenia cieku, który przyjmuje wodę z hypolimnionu (Wysoc-
ka i in., 2014; Tandyrak i in., 2016).

Biorąc powyższe pod uwagę, zbadano parametry hydrologiczne, warunki 
termiczno-tlenowe i wskaźniki chemiczne jakości wody systemu rzeczno-jeziornego 
Kortówki na terenie Olsztyna (województwo warmińsko-mazurskie). Określono jaki 
wpływ wywiera zlewnia oraz rekultywowane jezioro na jej wody.

Materiał i metody
Kortówka leży na Pojezierzu Olsztyńskim (warmińsko-mazurskie), jest lewym do-

pływem Łyny i zaliczana jest do dorzecza Łyny-Pregoły. Rzeka Kortówka jest najmniej-
szą (3,40 km) rzeką Olsztyna, a jej bieg obejmuje całkowicie teren miasta.

Określono (splanimetrowanie za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie ge-
oportal.pl), że około 50% powierzchni zlewni Kortówki to obszary bagienne. Tereny 
zielone zajmują około 15%. Istotną częścią krajobrazu zlewni jest zabudowa zwarta, 
stanowiąca 11%. Głównie są to osiedla domków jednorodzinnych: Likusy, Słoneczny 
Stok, Kortowo z kampusem studenckim oraz część osiedla Grunwaldzkiego. Niewiel-
ką część zlewni (5%) pokrywa las (sosna, świerk, dąb i brzoza).

Wody Kortówki płyną na glebach utworzonych z torfowisk niskich, leżących na 
rozmaitych utworach, takich jak osady pojezierne i piasek (Uggla i Nożyński, 1962). 
Rzeźba terenu otaczająca rzekę Kortówkę charakteryzuje się intensywnym spływem 
powierzchniowym, co ma związek z przewagą lekkich gleb oraz pagórkowatą topo-
grafią terenu. Jest to niekorzystne zjawisko dla retencji wody w zlewni. 

Kortówka bierze początek w południowej części jeziora Ukiel (rys. 1), które jest 
największym jeziorem w granicach Olsztyna (powierzchnia: 412,0 ha, głębokość mak-
symalna i średnia: 43 m i 10,6 m; Waluga, 1999). Następnie jej wody na długości 
1,6 kilometra kierowane są do Jeziora Kortowskiego i wprowadzane do jego północno-
-wschodniej części. Początkowo rzeka przepływa przez łąki i bagna, następnie w pobliżu 
ogródków działkowych oraz osiedla mieszkaniowe przy ulicy Armii Krajowej. Jezioro 
Kortowskie jest drugim co do wielkości akwenem w Olsztynie (powierzchnia: 89,7 ha, 
głębokość maksymalna i średnia: 17,2 m i 5,9 m; Solarski, 1965). Od 1956 roku jest 
rekultywowane metodą selektywnego usuwania wód hypolimnionu do odpływu rzeki 
Kortówki (Lossow i in., 2005). Wypływa ona w południowej części Jeziora Kortowskiego, 
a następnie na długości 1,8 km odprowadza wodę w kierunku wschodnim i wpływa 
do Łyny. Na tym odcinku rzeka przepływa przez kampus akademicki, następnie przez 
podmokłe łąki i nieużytki zielone.



319

Parametry fi zyczno-chemiczne w systemie rzeczno-jeziornym Kortówki (Olsztyn) 

Temperatura wody w rzece jest w istotnym stopniu uzależniona od temperatury 
powietrza. Związek ten udowodniła Tandyrak (2017) na przykładzie Jeziora Staro-
dworskiego w Olsztynie. Temperatura wody latem wynosiła od 20,6oC na wypływie 
Kortówki z jeziora Ukiel (stanowisko 1.) do 18,1oC na stanowisku 3. (przed Jeziorem 
Kortowskim) (tabela 1). Jesienią temperatura zmieniała się w większym zakresie: 
13,8-7,4oC. Podwyższone temperatury na stanowisku 1. były charakterystyczne dla 
wód jeziornych, co jest zjawiskiem obserwowanym w innych układach rzeczno-
-jeziornych (Grochowska. 2015).

Wody stanowiska 4., pod wpływem usuwanego w czasie rekultywacji hypolim-
nionu, cechowały się niższym nasyceniem tlenem niż na stanowisku 1. (tabela 2), 
gdzie obserwowano jego przesycenie. Badania Tandyrak i in. (2016) potwierdziły, 
że intensywne usuwanie odtlenionych wód hypolimnionu obniża udział tlenu w ga-
zach rozpuszczonych w wodzie na stanowisku 4. Przesycenie tlenem wody na sta-
nowisku 1. było skutkiem odziaływania żyznych, powierzchniowych warstw jeziora 
Ukiel, w których intensywnie zachodziła fotosynteza. Wpływ na wzrost natlenienia 
wód odpływających z produktywnych jezior notowała również Grochowska (2015). 
Na stanowiskach 2. i 5. zawartość tlenu była uzależniona przede wszystkim od 
wymiany tlenu na drodze dyfuzji, a czynnikiem decydującym o tej wymianie był 
wiatr (Mańczak, 1972). Zwolnienie przepływu na silnie zarośniętym odcinku koryta 
cieku między stanowiskami 1. i 2. nie sprzyjało takiej wymianie (spadek nasyce-
nia tlenem). Również wymiana gazów między atmosferą a wodą była ograniczana 
w wyniku prowadzenia cieku pod powierzchnią ulic i chodników na odcinku między 
stanowiskami 2. i 3.

Tabela 1. Zmiany temperatury w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5.

1 2 3 4 5
[oC]

08.07.2017 20,4 19,1 18,1 19,5 19,0
09.08.2017 20,6 19,4 18,2 19,6 19,2
03.10.2017 13,8 12,5 12,5 13,3 13,1
10.11.2017 8,1 7,6 7,4 8,1 8,1
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stosunki absorpcji (dla 203 250, 254, 365 nm) i wskaźnik SUVA (iloraz absorbancji 
i stężenia RWO) dla długości fali 250 i 285 nm (Parszuto i in., 2017a, 2017b).

Wyniki i dyskusja
Przepływ wody w rzece Kortówce zmieniał się w bardzo szerokim zakresie. Szcze-

gólnie niskie wartości na wszystkich stanowiskach zanotowano w lipcu (od 0,037 
m3/s na stanowisku 3. do 0,103 m3/s na stanowisku 1.), kiedy wystąpiła tendencja 
malejąca od stanowiska 1. do 3., a następnie rosnąca od stanowiska 4. do 5. (rys. 2). 
Warto wyjaśnić, czy dla Kortówki jest to charakterystyczne w czasie niżówek i zwiększyć 
częstotliwość obserwacji w tym okresie. W kolejnych terminach badań wykazano, że 
największy przepływ występował zawsze przy dopływie do Łyny, jednakże tendencje 
zmian na wszystkich stanowiskach były takie same. Wzrost ilości prowadzonej korytem 
wody był efektem odwadniania zlewni – zjawisko to silnie zaznacza się w przypadku 
dużych jej powierzchni, jak obserwowała Grochowska (2015) w badaniach systemu 
rzeczno-jeziornego górnej Pasłęki. Późną jesienią przepływy poniżej Jeziora Kortowskie-
go były średnio dwukrotnie większe (do 0,400 do 0,500 m3/s) niż na stanowiskach 1.-3. 
i prawie dziesięciokrotnie wyższe niż w lipcu. Wartości przepływu i tendencje zmian 
były niewątpliwie zależne od warunków atmosferycznych – w lipcu wystąpił okres su-
chy, bez opadów, z wysoką temperaturą (www.imgw.pl/pl). Badania innych autorów 
potwierdzają, że w niewielkich ciekach o zlewni zurbanizowanej wahania przepływu 
wody są duże, korelujące z wielkością spływu powierzchniowego (Bartnik, 2016).

podstawie widm absorpcji UV (spektrofotometr SHIMADZU-1601 PC) wyznaczono stosunki 
absorpcji (dla 203 250, 254, 365 nm) i wskaźnik SUVA (iloraz absorbancji i stężenia RWO) 
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Wyniki i dyskusja 

Przepływ wody w rzece Kortówce zmieniał się w bardzo szerokim zakresie. 
Szczególnie niskie wartości na wszystkich stanowiskach zanotowano w lipcu (od 0,037 m3/s 
na stanowisku 3. do 0,103 m3/s na stanowisku 1.), kiedy wystąpiła tendencja malejąca od 
stanowiska 1. do 3., a następnie rosnąca od stanowiska 4. do 5. (rys. 2). Warto wyjaśnić, czy 
dla Kortówki jest to charakterystyczne w czasie niżówek i zwiększyć częstotliwość 
obserwacji w tym okresie. W kolejnych terminach badań wykazano, że największy przepływ 
występował zawsze przy dopływie do Łyny, jednakże tendencje zmian na wszystkich 
stanowiskach były takie same. Wzrost ilości prowadzonej korytem wody był efektem 
odwadniania zlewni – zjawisko to silnie zaznacza się w przypadku dużych jej powierzchni, 
jak obserwowała Grochowska (2015) w badaniach systemu rzeczno-jeziornego górnej 
Pasłęki. Późną jesienią przepływy poniżej Jeziora Kortowskiego były średnio dwukrotnie 
większe (do 0,400 do 0,500 m3/s) niż na stanowiskach 1.-3. i prawie dziesięciokrotnie wyższe 
niż w lipcu. Wartości przepływu i tendencje zmian były niewątpliwie zależne od warunków 
atmosferycznych – w lipcu wystąpił okres suchy, bez opadów, z wysoką temperaturą 
(www.imgw.pl/pl). Badania innych autorów potwierdzają, że w niewielkich ciekach o zlewni 
zurbanizowanej wahania przepływu wody są duże, korelujące z wielkością spływu 
powierzchniowego (Bartnik, 2016). 
 

 
Rys. 2. Zmiany przepływu wody w rzece Kortówce na stanowiskach 1.-5. 

 
Temperatura wody w rzece jest w istotnym stopniu uzależniona od temperatury 

powietrza. Związek ten udowodniła Tandyrak (2017) na przykładzie Jeziora Starodworskiego 
w Olsztynie. Temperatura wody latem wynosiła od 20,6oC na wypływie Kortówki z jeziora 
Ukiel (stanowisko 1.) do 18,1oC na stanowisku 3. (przed Jeziorem Kortowskim) (tabela1). 
Jesienią temperatura zmieniała się w większym zakresie: 13,8-7,4oC. Podwyższone 
temperatury na stanowisku 1. były charakterystyczne dla wód jeziornych, co jest zjawiskiem 
obserwowanym w innych układach rzeczno-jeziornych (Grochowska. 2015). 

Wody stanowiska 4., pod wpływem usuwanego w czasie rekultywacji hypolimnionu, 
cechowały się niższym nasyceniem tlenem niż na stanowisku 1. (tabela 2), gdzie 
obserwowano jego przesycenie. Badania Tandyrak i in. (2016) potwierdziły, że intensywne 
usuwanie odtlenionych wód hypolimnionu obniża udział tlenu w gazach rozpuszczonych w 
wodzie na stanowisku 4. Przesycenie tlenem wody na stanowisku 1. było skutkiem 

Rys. 2. Zmiany przepływu wody w rzece Kortówce na stanowiskach 1.-5.



319

Parametry fi zyczno-chemiczne w systemie rzeczno-jeziornym Kortówki (Olsztyn) 

Temperatura wody w rzece jest w istotnym stopniu uzależniona od temperatury 
powietrza. Związek ten udowodniła Tandyrak (2017) na przykładzie Jeziora Staro-
dworskiego w Olsztynie. Temperatura wody latem wynosiła od 20,6oC na wypływie 
Kortówki z jeziora Ukiel (stanowisko 1.) do 18,1oC na stanowisku 3. (przed Jeziorem 
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13,8-7,4oC. Podwyższone temperatury na stanowisku 1. były charakterystyczne dla 
wód jeziornych, co jest zjawiskiem obserwowanym w innych układach rzeczno-
-jeziornych (Grochowska. 2015).
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wód odpływających z produktywnych jezior notowała również Grochowska (2015). 
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stosunki absorpcji (dla 203 250, 254, 365 nm) i wskaźnik SUVA (iloraz absorbancji 
i stężenia RWO) dla długości fali 250 i 285 nm (Parszuto i in., 2017a, 2017b).

Wyniki i dyskusja
Przepływ wody w rzece Kortówce zmieniał się w bardzo szerokim zakresie. Szcze-

gólnie niskie wartości na wszystkich stanowiskach zanotowano w lipcu (od 0,037 
m3/s na stanowisku 3. do 0,103 m3/s na stanowisku 1.), kiedy wystąpiła tendencja 
malejąca od stanowiska 1. do 3., a następnie rosnąca od stanowiska 4. do 5. (rys. 2). 
Warto wyjaśnić, czy dla Kortówki jest to charakterystyczne w czasie niżówek i zwiększyć 
częstotliwość obserwacji w tym okresie. W kolejnych terminach badań wykazano, że 
największy przepływ występował zawsze przy dopływie do Łyny, jednakże tendencje 
zmian na wszystkich stanowiskach były takie same. Wzrost ilości prowadzonej korytem 
wody był efektem odwadniania zlewni – zjawisko to silnie zaznacza się w przypadku 
dużych jej powierzchni, jak obserwowała Grochowska (2015) w badaniach systemu 
rzeczno-jeziornego górnej Pasłęki. Późną jesienią przepływy poniżej Jeziora Kortowskie-
go były średnio dwukrotnie większe (do 0,400 do 0,500 m3/s) niż na stanowiskach 1.-3. 
i prawie dziesięciokrotnie wyższe niż w lipcu. Wartości przepływu i tendencje zmian 
były niewątpliwie zależne od warunków atmosferycznych – w lipcu wystąpił okres su-
chy, bez opadów, z wysoką temperaturą (www.imgw.pl/pl). Badania innych autorów 
potwierdzają, że w niewielkich ciekach o zlewni zurbanizowanej wahania przepływu 
wody są duże, korelujące z wielkością spływu powierzchniowego (Bartnik, 2016).

podstawie widm absorpcji UV (spektrofotometr SHIMADZU-1601 PC) wyznaczono stosunki 
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Stężenie fosforanów w rzece Kortówce było niskie od 0,03 do 0,13 mg P/dm3 
(tabela 3). Wyraźne zróżnicowanie tego biogenu na badanych stanowiskach obserwo-
wano w sierpniu i październiku – poniżej Jeziora Kortowskiego stężenia były najwyż-
sze i przekraczały średnio trzykrotnie wartości obserwowane na wypływie Kortówki 
z jeziora Ukiel, co mogło wiązać się z dostawą zasobnych w fosfor wód naddennych 
z rekultywowanego zbiornika (Tandyrak i in., 2016).

Tabela 3. Zmiany zawartości fosforanów (PO4) w wodach Kortówki 
na stanowiskach 1.-5.

1 2 3 4 5

PO4 [mg P/dm3]

08.07.2017 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12

09.08.2017 0,03 0,09 0,08 0,13 0,11

03.10.2017 0,04 0,56 0,06 0,10 0,13

10.11.2017 0,08 0,09 0,10 0,11 0,09

Poza poborem w lipcu, stężenia form mineralnych azotu w wodzie Kortówki pod-
legały dużym wahaniom (tabela 4). Mniejszą dynamiką wykazywał się azot azotano-
wy(V), a jego zmiany bardziej związane były z porą roku niż z lokalizacją stanowiska 
badań (Wade i in., 2012). W wodach Kortówki najwyższe jego stężenia notowano 
w lipcu, najniższe zaś w listopadzie (średnio 0,25 wobec 0,09 mg N/dm3). Siwek i in. 
(2008) zbadali, że stężenie NO3 zmniejsza się wraz ze wzrostem przepływu wody 
w rzece w wyniku rozcieńczania. W wodach Kortówki znaleziono ujemną zależność 
między przepływem a stężeniem NO3 (r = -0,6258, n = 12, p = 0,05), co potwierdza-
łoby tę tezę. Badania Ławniczak i in. (2009) wykazały, że obecność jezior w syste-
mie rzeki może zmniejszać ilość tej formy biogenu odprowadzanej do rzeki poniżej 
zbiornika, jednakże w niniejszych badaniach nie zaobserwowano tej prawidłowości.

Azot amonowy wykazywał zróżnicowanie również między stanowiskami (tabela 4). 
W sierpniu i październiku trzy- lub czterokrotnie wyższe stężenia wystąpiły na stanowi-
skach 3., 4. i 5. Wzrost jego stężenia na stanowisku 3. mógł być spowodowany intensyw-
nym rozkładem materii organicznej. W przypadku stanowiska 4. wzrost NH4 powiązany 
był z doprowadzeniem wód głębokiego hypolimnionu z rekultywowanego Jeziora Kor-
towskiego (Tandyrak i in., 2016). Obecność na obszarze zlewni między stanowiskami 4. 
i 5. terenów podmokłych, o dużych zasobach RWO, w których przewagę mają związki 
humusowe, może także wpływać na zawartość tego biogenu w wodzie Kortówki. Po-
mimo niewielkiej ilości zebranych danych, wykazano, że jesienią w tej części zlewni 
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Tabela 2. Zmiany zawartości tlenu w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5.

1 2 3 4 5

[m
gO

2/l]

[%
]

[m
gO

2/l]

[%
]

[m
gO

2/l]

[%
]

[m
gO

2/l]

[%
]

[m
gO

2/l]

[%
]

08.07.2017 9,82 112,9 3,26 36,7 3,19 34,7 5,74 64,4 3,62 42,7
09.08.2017 10,30 119,2 2,42 44,6 4,53 46,1 6,72 75,0 3,25 34,9
03.10.2017 9,54 94,2 4,61 54,0 5,72 54,6 6,84 65,4 4,24 41,8
10.11.2017 10,11 87,2 6,32 36,7 6,91 59,0 8,65 74,4 8,43 72,9

Odczyn wody zmieniał się od 7,0 do 7,7 pH. Najniższe wartości notowano zwykle 
na dopływie i odpływie z Jeziora Kortowskiego. Wartości pH nie odbiegały od wystę-
pujących w wodach niezanieczyszczonych cieków naturalnych (Bogdał i in., 2012).

Przewodność elektrolityczna była stosunkowo niska i zmieniała się od 203 µS/cm 
na wypływie cieku z jeziora Ukiel (sierpień) do 429 µS/cm na stanowisku 5. (listopad) 
(rys. 3). Najniższa przewodność elektrolityczna występowała zazwyczaj na stanowi-
sku 1., ponieważ prezentowała wartości dla wody powierzchniowej jeziora Ukiel. Na 
ostatnim stanowisku zaobserwowano wyraźną tendencję wzrostową wartości tego 
parametru w kolejnych poborach. Nieco łagodniejszy wzrost wystąpił na wypływie 
cieku z Jeziora Kortowskiego. Moniewski (2015) zwraca uwagę na związek między 
wzrostem konduktywności wód a odpływem ze zlewni.

 
Rys. 3. Wartości przewodności elektrolitycznej w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5. 

 
Stężenie fosforanów w rzece Kortówce było niskie od 0,03 do 0,13 mg P/dm3 (tabela 3). 

Wyraźne zróżnicowanie tego biogenu na badanych stanowiskach obserwowano w sierpniu i 
październiku – poniżej Jeziora Kortowskiego stężenia były najwyższe i przekraczały średnio 
trzykrotnie wartości obserwowane na wypływie Kortówki z jeziora Ukiel, co mogło wiązać 
się z dostawą zasobnych w fosfor wód naddennych z rekultywowanego zbiornika (Tandyrak i 
in., 2016). 
 
Tabela. 3. Zmiany zawartości fosforanów (PO4) w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5. 

 
1 2 3 4 5 

 
PO4 [mg P/dm3] 

08.07.2017 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12 
09.08.2017 0,03 0,09 0,08 0,13 0,11 
03.10.2017 0,04 0,56 0,06 0,10 0,13 
10.11.2017 0,08 0,09 0,10 0,11 0,09 

 
Poza poborem w lipcu, stężenia form mineralnych azotu w wodzie Kortówki podlegały 

dużym wahaniom (tabela 4). Mniejszą dynamiką wykazywał się azot azotanowy(V), a jego 
zmiany bardziej związane były z porą roku niż z lokalizacją stanowiska badań (Wade i in., 
2012). W wodach Kortówki najwyższe jego stężenia notowano w lipcu, najniższe zaś w 
listopadzie (średnio 0,25 wobec 0,09 mg N/dm3). Siwek i in. (2008) zbadali, że stężenie NO3 
zmniejsza się wraz ze wzrostem przepływu wody w rzece w wyniku rozcieńczania. W 
wodach Kortówki znaleziono ujemną zależność między przepływem, a stężeniem NO3 (r = -
0,6258, n = 12, p = 0,05), co potwierdzałoby tę tezę. Badania Ławniczak i in. (2009) 
wykazały, że obecność jezior w systemie rzeki może zmniejszać ilość tej formy biogenu 
odprowadzanej do rzeki poniżej zbiornika, jednakże w niniejszych badaniach nie 
zaobserwowano tej prawidłowości. 

Azot amonowy wykazywał zróżnicowanie również między stanowiskami (tabela 4). W 
sierpniu i październiku trzy- lub czterokrotnie wyższe stężenia wystąpiły na stanowiskach 3., 
4. i 5. Wzrost jego stężenia na stanowisku 3. mógł być spowodowany intensywnym 
rozkładem materii organicznej. W przypadku stanowiska 4. wzrost NH4 powiązany był z 
doprowadzeniem wód głębokiego hypolimnionu z rekultywowanego Jeziora Kortowskiego 
(Tandyrak i in., 2016). Obecność na obszarze zlewni między stanowiskami 4. i 5. terenów 
podmokłych, o dużych zasobach RWO, w których przewagę mają związki humusowe, może 
także wpływać na zawartość tego biogenu w wodzie Kortówki. Pomimo niewielkiej ilości 
zebranych danych, wykazano, że jesienią w tej części zlewni istnieje związek między 

Rys. 3. Wartości przewodności elektrolitycznej w wodach Kortówki 
na stanowiskach 1.-5.
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Stężenie fosforanów w rzece Kortówce było niskie od 0,03 do 0,13 mg P/dm3 
(tabela 3). Wyraźne zróżnicowanie tego biogenu na badanych stanowiskach obserwo-
wano w sierpniu i październiku – poniżej Jeziora Kortowskiego stężenia były najwyż-
sze i przekraczały średnio trzykrotnie wartości obserwowane na wypływie Kortówki 
z jeziora Ukiel, co mogło wiązać się z dostawą zasobnych w fosfor wód naddennych 
z rekultywowanego zbiornika (Tandyrak i in., 2016).

Tabela 3. Zmiany zawartości fosforanów (PO4) w wodach Kortówki 
na stanowiskach 1.-5.

1 2 3 4 5

PO4 [mg P/dm3]

08.07.2017 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12

09.08.2017 0,03 0,09 0,08 0,13 0,11

03.10.2017 0,04 0,56 0,06 0,10 0,13

10.11.2017 0,08 0,09 0,10 0,11 0,09

Poza poborem w lipcu, stężenia form mineralnych azotu w wodzie Kortówki pod-
legały dużym wahaniom (tabela 4). Mniejszą dynamiką wykazywał się azot azotano-
wy(V), a jego zmiany bardziej związane były z porą roku niż z lokalizacją stanowiska 
badań (Wade i in., 2012). W wodach Kortówki najwyższe jego stężenia notowano 
w lipcu, najniższe zaś w listopadzie (średnio 0,25 wobec 0,09 mg N/dm3). Siwek i in. 
(2008) zbadali, że stężenie NO3 zmniejsza się wraz ze wzrostem przepływu wody 
w rzece w wyniku rozcieńczania. W wodach Kortówki znaleziono ujemną zależność 
między przepływem a stężeniem NO3 (r = -0,6258, n = 12, p = 0,05), co potwierdza-
łoby tę tezę. Badania Ławniczak i in. (2009) wykazały, że obecność jezior w syste-
mie rzeki może zmniejszać ilość tej formy biogenu odprowadzanej do rzeki poniżej 
zbiornika, jednakże w niniejszych badaniach nie zaobserwowano tej prawidłowości.

Azot amonowy wykazywał zróżnicowanie również między stanowiskami (tabela 4). 
W sierpniu i październiku trzy- lub czterokrotnie wyższe stężenia wystąpiły na stanowi-
skach 3., 4. i 5. Wzrost jego stężenia na stanowisku 3. mógł być spowodowany intensyw-
nym rozkładem materii organicznej. W przypadku stanowiska 4. wzrost NH4 powiązany 
był z doprowadzeniem wód głębokiego hypolimnionu z rekultywowanego Jeziora Kor-
towskiego (Tandyrak i in., 2016). Obecność na obszarze zlewni między stanowiskami 4. 
i 5. terenów podmokłych, o dużych zasobach RWO, w których przewagę mają związki 
humusowe, może także wpływać na zawartość tego biogenu w wodzie Kortówki. Po-
mimo niewielkiej ilości zebranych danych, wykazano, że jesienią w tej części zlewni 
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Tabela 2. Zmiany zawartości tlenu w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5.

1 2 3 4 5
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08.07.2017 9,82 112,9 3,26 36,7 3,19 34,7 5,74 64,4 3,62 42,7
09.08.2017 10,30 119,2 2,42 44,6 4,53 46,1 6,72 75,0 3,25 34,9
03.10.2017 9,54 94,2 4,61 54,0 5,72 54,6 6,84 65,4 4,24 41,8
10.11.2017 10,11 87,2 6,32 36,7 6,91 59,0 8,65 74,4 8,43 72,9

Odczyn wody zmieniał się od 7,0 do 7,7 pH. Najniższe wartości notowano zwykle 
na dopływie i odpływie z Jeziora Kortowskiego. Wartości pH nie odbiegały od wystę-
pujących w wodach niezanieczyszczonych cieków naturalnych (Bogdał i in., 2012).

Przewodność elektrolityczna była stosunkowo niska i zmieniała się od 203 µS/cm 
na wypływie cieku z jeziora Ukiel (sierpień) do 429 µS/cm na stanowisku 5. (listopad) 
(rys. 3). Najniższa przewodność elektrolityczna występowała zazwyczaj na stanowi-
sku 1., ponieważ prezentowała wartości dla wody powierzchniowej jeziora Ukiel. Na 
ostatnim stanowisku zaobserwowano wyraźną tendencję wzrostową wartości tego 
parametru w kolejnych poborach. Nieco łagodniejszy wzrost wystąpił na wypływie 
cieku z Jeziora Kortowskiego. Moniewski (2015) zwraca uwagę na związek między 
wzrostem konduktywności wód a odpływem ze zlewni.

 
Rys. 3. Wartości przewodności elektrolitycznej w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5. 

 
Stężenie fosforanów w rzece Kortówce było niskie od 0,03 do 0,13 mg P/dm3 (tabela 3). 

Wyraźne zróżnicowanie tego biogenu na badanych stanowiskach obserwowano w sierpniu i 
październiku – poniżej Jeziora Kortowskiego stężenia były najwyższe i przekraczały średnio 
trzykrotnie wartości obserwowane na wypływie Kortówki z jeziora Ukiel, co mogło wiązać 
się z dostawą zasobnych w fosfor wód naddennych z rekultywowanego zbiornika (Tandyrak i 
in., 2016). 
 
Tabela. 3. Zmiany zawartości fosforanów (PO4) w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5. 

 
1 2 3 4 5 

 
PO4 [mg P/dm3] 

08.07.2017 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12 
09.08.2017 0,03 0,09 0,08 0,13 0,11 
03.10.2017 0,04 0,56 0,06 0,10 0,13 
10.11.2017 0,08 0,09 0,10 0,11 0,09 

 
Poza poborem w lipcu, stężenia form mineralnych azotu w wodzie Kortówki podlegały 

dużym wahaniom (tabela 4). Mniejszą dynamiką wykazywał się azot azotanowy(V), a jego 
zmiany bardziej związane były z porą roku niż z lokalizacją stanowiska badań (Wade i in., 
2012). W wodach Kortówki najwyższe jego stężenia notowano w lipcu, najniższe zaś w 
listopadzie (średnio 0,25 wobec 0,09 mg N/dm3). Siwek i in. (2008) zbadali, że stężenie NO3 
zmniejsza się wraz ze wzrostem przepływu wody w rzece w wyniku rozcieńczania. W 
wodach Kortówki znaleziono ujemną zależność między przepływem, a stężeniem NO3 (r = -
0,6258, n = 12, p = 0,05), co potwierdzałoby tę tezę. Badania Ławniczak i in. (2009) 
wykazały, że obecność jezior w systemie rzeki może zmniejszać ilość tej formy biogenu 
odprowadzanej do rzeki poniżej zbiornika, jednakże w niniejszych badaniach nie 
zaobserwowano tej prawidłowości. 

Azot amonowy wykazywał zróżnicowanie również między stanowiskami (tabela 4). W 
sierpniu i październiku trzy- lub czterokrotnie wyższe stężenia wystąpiły na stanowiskach 3., 
4. i 5. Wzrost jego stężenia na stanowisku 3. mógł być spowodowany intensywnym 
rozkładem materii organicznej. W przypadku stanowiska 4. wzrost NH4 powiązany był z 
doprowadzeniem wód głębokiego hypolimnionu z rekultywowanego Jeziora Kortowskiego 
(Tandyrak i in., 2016). Obecność na obszarze zlewni między stanowiskami 4. i 5. terenów 
podmokłych, o dużych zasobach RWO, w których przewagę mają związki humusowe, może 
także wpływać na zawartość tego biogenu w wodzie Kortówki. Pomimo niewielkiej ilości 
zebranych danych, wykazano, że jesienią w tej części zlewni istnieje związek między 

Rys. 3. Wartości przewodności elektrolitycznej w wodach Kortówki 
na stanowiskach 1.-5.



323

Parametry fi zyczno-chemiczne w systemie rzeczno-jeziornym Kortówki (Olsztyn) 

Średnie ilości ZWO zawierały się od 0,47 mg C/dm3 (stanowisko 1.) do 
2,52 mg C/dm3 (na dopływie do Jeziora Kortowskiego). Tak wysoka wartość dla sta-
nowiska 3. spowodowana była jednorazowo obserwowanym dopływem zawiesiny 
organicznej w sierpniu w ilości 6,96 mg C/dm3 (rys. 4), co stanowiło ponad 60% OWO. 
Mogło to wynikać z incydentalnego wniesienia zawiesiny ze zlewni na skutek silnych 
opadów (źródło: www.imgw.pl/pl).

 
Rys. 4. Zmiany zawartości rozpuszczonego (RWO) i zawiesinowego (ZWO) węgla 
organicznego w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5. 
 

Wykonano analizę jakościową frakcji rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) 
(rys. 5). Najniższe wartości obu wskaźników SUVA występowały na stanowisku 1., a ich 
wartości średnie na stanowiskach poniżej Jeziora Kortowskiego (stanowiska 4. i 5.) były 
wyższe około 50%. Wyższe wartości parametru SUVA_254 sugerują większy udział frakcji 
aromatycznych (trudno rozkładalnych) w RWO, przy czym, jeśli wzrasta także SUVA_285, 
to jest to związane z obecnością kwasów fulwowych (Pirsoo i in., 2012). Funkcjonalność i 
strukturę frakcji RWO opisują też indeksy obliczone jako stosunki absorpcji związków RWO 
dla wybranych długości fal (Parszuto i in., 2017b). Wykazano, że zbliżone średnie wartości 
A_254/A_203 były na stanowiskach 1., 2. i 3., usytuowanych przed Jeziorem Kortowskim. 
Również zbliżone, jednak wyższe średnie wartości tego ilorazu stwierdzono na stanowisku 4. 
i 5. W takim wypadku należy się spodziewać większego udziału związków aromatycznych w 
RWO na stanowiskach poniżej Jeziora Kortowskiego, co potwierdziły badania Parszuto i in. 
(2017a). Jeśli uwzględnimy zbliżone wartości A_250/A_365, z wyłączeniem stanowiska 1. 
(odpływ z jeziora Ukiel), gdzie średnia była wyraźnie wyższa, to należy stwierdzić, że wody 
Kortówki są zasobne w wielkocząsteczkowe związki RWO pochodzenia naturalnego. 
Ważnym czynnikiem dla dynamiki i przemian związków aromatycznych są warunki 
hydrologiczne. Badania Hajrung i in. (2018) wykazały, że skład RWO istotnie zależy od 
zmienności przepływów oraz występowania i długości okresu przesuszenia gleb koryta. 
Zważywszy na duży udział obszarów bagiennych w zlewni Kortówki, intensywne opady po 
okresach suszy będą istotnym dostawcą RWO humusowego, co zauważył Zieliński i in. 
(2009). 

 

Rys. 4. Zmiany zawartości rozpuszczonego (RWO) i zawiesinowego (ZWO) 
węgla organicznego w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5.

Wykonano analizę jakościową frakcji rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) 
(rys. 5). Najniższe wartości obu wskaźników SUVA występowały na stanowisku 1., a ich 
wartości średnie na stanowiskach poniżej Jeziora Kortowskiego (stanowiska 4. i 5.) 
były wyższe około 50%. Wyższe wartości parametru SUVA_254 sugerują większy udział 
frakcji aromatycznych (trudno rozkładalnych) w RWO, przy czym, jeśli wzrasta także 
SUVA_285, to jest to związane z obecnością kwasów fulwowych (Pirsoo i in., 2012). 
Funkcjonalność i strukturę frakcji RWO opisują też indeksy obliczone jako stosunki ab-
sorpcji związków RWO dla wybranych długości fal (Parszuto i in., 2017b). Wykazano, że 
zbliżone średnie wartości A_254/A_203 były na stanowiskach 1., 2. i 3., usytuowanych 
przed Jeziorem Kortowskim. Również zbliżone, jednak wyższe średnie wartości tego 
ilorazu stwierdzono na stanowisku 4. i 5. W takim wypadku należy się spodziewać 
większego udziału związków aromatycznych w RWO na stanowiskach poniżej Jeziora 
Kortowskiego, co potwierdziły badania Parszuto i in. (2017a). Jeśli uwzględnimy zbli-
żone wartości A_250/A_365, z wyłączeniem stanowiska 1. (odpływ z jeziora Ukiel), 
gdzie średnia była wyraźnie wyższa, to należy stwierdzić, że wody Kortówki są zasobne 
w wielkocząsteczkowe związki RWO pochodzenia naturalnego. Ważnym czynnikiem 
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istnieje związek między stężeniem NH4 i zawartością rozpuszczonego węgla organicz-
nego (r = -9736, n = 4, p = 0,05). Mineralizacja RWO pochodzenia allochtonicznego jest 
potencjalnym źródłem biogenów. Zjawisko to zostało opisane przez Górniaka i in. (2002) 
i nazwane humoeutrofi zacją.

Tabela 4. Zmiany zawartości azotu azotanowego (NO3) i azotu amonowego (NH4) 
w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5.

1 2 3 4 5
NO3 NH4 NO3 NH4 NO3 NH4 NO3 NH4 NO3 NH4

[mg N/dm3]

08.07.2017 0,27 0,05 0,26 nw 0,24 nw 0,22 nw 0,24 Nw

09.08.2017 0,20 nw 0,08 0,14 0,09 0,07 0,17 0,63 0,09 Nw
03.10.2017 0,10 0,07 0,07 0,05 0,11 0,67 0,13 0,43 0,13 0,42
10.11.2017 0,08 0,12 0,05 0,10 0,11 0,18 0,12 0,26 0,10 0,29

Obecność materii organicznej łatwo ulegającej rozkładowi określono za pomo-
cą BZT5 i zbadano jedynie jesienią. Mimo dużej zmienności w badanym układzie, 
wartości parametru nie potwierdziły występowania źródeł zanieczyszczenia ma-
terią organiczną tego typu na jesieni (Hermanowicz i in., 1999). Parametr ten nie 
przekraczał 5,47 mgO2/dm3 (odpływ z Jeziora Kortowskiego), a najniższą wartość – 
1,14 mgO2/dm3 – odnotowano na stanowisku 1. (odpływ z jeziora Ukiel).

Zawartość materii organicznej, wyrażona jako całkowity (OWO), rozpuszczony 
(RWO) i zawiesinowy (ZWO) węgiel organiczny, wykazywała wahania w zależności 
od pory roku i stanowiska badań (rys. 4). Wzrost ilości OWO powiązany był ze zwięk-
szeniem stężenia RWO, które stanowiło, z jednym wyjątkiem, od 79 do 100% OWO. 
Poza suchym i ciepłym lipcem wyższe stężenia RWO obserwowano na stanowiskach 
4. i 5. – poniżej Jeziora Kortowskiego. Jesienią ilość RWO na stanowisku 5. była ponad 
50% wyższa w stosunku do obserwowanej na stanowisku 1. (przy odpływie z jezio-
ra Ukiel). Związek wzrostu RWO w wodach rzecznych w okresie intensywniejszego 
spływu ze zlewni o tej porze roku był obserwowany przez Dawsona i in. (2008). Zna-
leziono zależność wzrostu stężenia RWO od wielkości przepływu w wodach Kortówki 
(r = 0,8289, n = 16, p = 0,01). W zlewni Kortówki dostawę tej formy węgla wspo-
magało niewątpliwie niekorzystne dla retencji ukształtowanie powierzchni zlewni 
w okolicach stanowiska 4. (dodatkowo dopływ wód hypolimnionu latem) oraz wzrost 
odpływu z obszarów o glebach lekkich po zakończeniu okresu wegetacyjnego przy 
stanowisku 5. (latem to użytki zielone) (Billett  i in., 2006). Nie bez znaczenia jest 
również występowanie obszarów typu bagiennego o dużym udziale RWO w materii 
organicznej (Pirsoo i in., 2012). 
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Średnie ilości ZWO zawierały się od 0,47 mg C/dm3 (stanowisko 1.) do 
2,52 mg C/dm3 (na dopływie do Jeziora Kortowskiego). Tak wysoka wartość dla sta-
nowiska 3. spowodowana była jednorazowo obserwowanym dopływem zawiesiny 
organicznej w sierpniu w ilości 6,96 mg C/dm3 (rys. 4), co stanowiło ponad 60% OWO. 
Mogło to wynikać z incydentalnego wniesienia zawiesiny ze zlewni na skutek silnych 
opadów (źródło: www.imgw.pl/pl).

 
Rys. 4. Zmiany zawartości rozpuszczonego (RWO) i zawiesinowego (ZWO) węgla 
organicznego w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5. 
 

Wykonano analizę jakościową frakcji rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) 
(rys. 5). Najniższe wartości obu wskaźników SUVA występowały na stanowisku 1., a ich 
wartości średnie na stanowiskach poniżej Jeziora Kortowskiego (stanowiska 4. i 5.) były 
wyższe około 50%. Wyższe wartości parametru SUVA_254 sugerują większy udział frakcji 
aromatycznych (trudno rozkładalnych) w RWO, przy czym, jeśli wzrasta także SUVA_285, 
to jest to związane z obecnością kwasów fulwowych (Pirsoo i in., 2012). Funkcjonalność i 
strukturę frakcji RWO opisują też indeksy obliczone jako stosunki absorpcji związków RWO 
dla wybranych długości fal (Parszuto i in., 2017b). Wykazano, że zbliżone średnie wartości 
A_254/A_203 były na stanowiskach 1., 2. i 3., usytuowanych przed Jeziorem Kortowskim. 
Również zbliżone, jednak wyższe średnie wartości tego ilorazu stwierdzono na stanowisku 4. 
i 5. W takim wypadku należy się spodziewać większego udziału związków aromatycznych w 
RWO na stanowiskach poniżej Jeziora Kortowskiego, co potwierdziły badania Parszuto i in. 
(2017a). Jeśli uwzględnimy zbliżone wartości A_250/A_365, z wyłączeniem stanowiska 1. 
(odpływ z jeziora Ukiel), gdzie średnia była wyraźnie wyższa, to należy stwierdzić, że wody 
Kortówki są zasobne w wielkocząsteczkowe związki RWO pochodzenia naturalnego. 
Ważnym czynnikiem dla dynamiki i przemian związków aromatycznych są warunki 
hydrologiczne. Badania Hajrung i in. (2018) wykazały, że skład RWO istotnie zależy od 
zmienności przepływów oraz występowania i długości okresu przesuszenia gleb koryta. 
Zważywszy na duży udział obszarów bagiennych w zlewni Kortówki, intensywne opady po 
okresach suszy będą istotnym dostawcą RWO humusowego, co zauważył Zieliński i in. 
(2009). 

 

Rys. 4. Zmiany zawartości rozpuszczonego (RWO) i zawiesinowego (ZWO) 
węgla organicznego w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5.

Wykonano analizę jakościową frakcji rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) 
(rys. 5). Najniższe wartości obu wskaźników SUVA występowały na stanowisku 1., a ich 
wartości średnie na stanowiskach poniżej Jeziora Kortowskiego (stanowiska 4. i 5.) 
były wyższe około 50%. Wyższe wartości parametru SUVA_254 sugerują większy udział 
frakcji aromatycznych (trudno rozkładalnych) w RWO, przy czym, jeśli wzrasta także 
SUVA_285, to jest to związane z obecnością kwasów fulwowych (Pirsoo i in., 2012). 
Funkcjonalność i strukturę frakcji RWO opisują też indeksy obliczone jako stosunki ab-
sorpcji związków RWO dla wybranych długości fal (Parszuto i in., 2017b). Wykazano, że 
zbliżone średnie wartości A_254/A_203 były na stanowiskach 1., 2. i 3., usytuowanych 
przed Jeziorem Kortowskim. Również zbliżone, jednak wyższe średnie wartości tego 
ilorazu stwierdzono na stanowisku 4. i 5. W takim wypadku należy się spodziewać 
większego udziału związków aromatycznych w RWO na stanowiskach poniżej Jeziora 
Kortowskiego, co potwierdziły badania Parszuto i in. (2017a). Jeśli uwzględnimy zbli-
żone wartości A_250/A_365, z wyłączeniem stanowiska 1. (odpływ z jeziora Ukiel), 
gdzie średnia była wyraźnie wyższa, to należy stwierdzić, że wody Kortówki są zasobne 
w wielkocząsteczkowe związki RWO pochodzenia naturalnego. Ważnym czynnikiem 
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istnieje związek między stężeniem NH4 i zawartością rozpuszczonego węgla organicz-
nego (r = -9736, n = 4, p = 0,05). Mineralizacja RWO pochodzenia allochtonicznego jest 
potencjalnym źródłem biogenów. Zjawisko to zostało opisane przez Górniaka i in. (2002) 
i nazwane humoeutrofi zacją.

Tabela 4. Zmiany zawartości azotu azotanowego (NO3) i azotu amonowego (NH4) 
w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5.

1 2 3 4 5
NO3 NH4 NO3 NH4 NO3 NH4 NO3 NH4 NO3 NH4

[mg N/dm3]

08.07.2017 0,27 0,05 0,26 nw 0,24 nw 0,22 nw 0,24 Nw

09.08.2017 0,20 nw 0,08 0,14 0,09 0,07 0,17 0,63 0,09 Nw
03.10.2017 0,10 0,07 0,07 0,05 0,11 0,67 0,13 0,43 0,13 0,42
10.11.2017 0,08 0,12 0,05 0,10 0,11 0,18 0,12 0,26 0,10 0,29

Obecność materii organicznej łatwo ulegającej rozkładowi określono za pomo-
cą BZT5 i zbadano jedynie jesienią. Mimo dużej zmienności w badanym układzie, 
wartości parametru nie potwierdziły występowania źródeł zanieczyszczenia ma-
terią organiczną tego typu na jesieni (Hermanowicz i in., 1999). Parametr ten nie 
przekraczał 5,47 mgO2/dm3 (odpływ z Jeziora Kortowskiego), a najniższą wartość – 
1,14 mgO2/dm3 – odnotowano na stanowisku 1. (odpływ z jeziora Ukiel).

Zawartość materii organicznej, wyrażona jako całkowity (OWO), rozpuszczony 
(RWO) i zawiesinowy (ZWO) węgiel organiczny, wykazywała wahania w zależności 
od pory roku i stanowiska badań (rys. 4). Wzrost ilości OWO powiązany był ze zwięk-
szeniem stężenia RWO, które stanowiło, z jednym wyjątkiem, od 79 do 100% OWO. 
Poza suchym i ciepłym lipcem wyższe stężenia RWO obserwowano na stanowiskach 
4. i 5. – poniżej Jeziora Kortowskiego. Jesienią ilość RWO na stanowisku 5. była ponad 
50% wyższa w stosunku do obserwowanej na stanowisku 1. (przy odpływie z jezio-
ra Ukiel). Związek wzrostu RWO w wodach rzecznych w okresie intensywniejszego 
spływu ze zlewni o tej porze roku był obserwowany przez Dawsona i in. (2008). Zna-
leziono zależność wzrostu stężenia RWO od wielkości przepływu w wodach Kortówki 
(r = 0,8289, n = 16, p = 0,01). W zlewni Kortówki dostawę tej formy węgla wspo-
magało niewątpliwie niekorzystne dla retencji ukształtowanie powierzchni zlewni 
w okolicach stanowiska 4. (dodatkowo dopływ wód hypolimnionu latem) oraz wzrost 
odpływu z obszarów o glebach lekkich po zakończeniu okresu wegetacyjnego przy 
stanowisku 5. (latem to użytki zielone) (Billett  i in., 2006). Nie bez znaczenia jest 
również występowanie obszarów typu bagiennego o dużym udziale RWO w materii 
organicznej (Pirsoo i in., 2012). 
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anomalia związane ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi, mającymi od-
zwierciedlenie w częstym występowaniu okresów niżówek w ostatnich kilkunastu 
latach. Zachodzi więc obawa, że istotnie wpłynie to także na możliwości skuteczności 
rekultywacji, prowadzonej od 1956 roku. 

Szczególne niebezpieczeństwo niesie ze sobą dalsza zabudowa (pod osiedla 
mieszkaniowe) obszaru zlewni między stanowiskami 2. i 3., usytuowanymi przed Je-
ziorem Kortowskim). Poza zwiększeniem dopływu do zbiornika ładunków zanieczysz-
czeń z terenów utwardzonych, istotnie negatywny wpływ może mieć zmniejszenie 
naturalnych obszarów retencyjnych. Zaobserwowany spadek wielkości przepływu 
podczas suszy sugeruje, że tereny w tej części zlewni są mocno narażone na waha-
nia ilości wody. Przesuszenie torfowisk stwarza ryzyko wzrostu mineralizacji materii 
glebowej, która staje się wtedy źródłem biogenów. Również niepokojąca jest dosta-
wa do rzeki materii organicznej w postaci trudno rozkładalnych związków rozpusz-
czonych z obszarów podmokłych poniżej Jeziora Kortowskiego. Jest to potencjalne 
źródło biogenów zarówno dla wód Kortówki, jak i rzeki Łyny.
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dla dynamiki i przemian związków aromatycznych są warunki hydrologiczne. Badania 
Hajrung i in. (2018) wykazały, że skład RWO istotnie zależy od zmienności przepływów 
oraz występowania i długości okresu przesuszenia gleb koryta. Zważywszy na duży 
udział obszarów bagiennych w zlewni Kortówki, intensywne opady po okresach suszy 
będą istotnym dostawcą RWO humusowego, co zauważył Zieliński i in. (2009).

 
Rys. 5. Średnie stosunki absorpcji (A_250/A365, A_254/A_203) oraz średni wskaźnik SUVA 
(cm-1(g C)-1dm3) dla długości fali 254 i 285 nm w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5. 
 
Podsumowanie i wnioski 

Obserwacje potwierdziły, że system Kortówki jest dynamiczny pod względem 
zmienności przepływu wody, warunków termiczno-tlenowych oraz parametrów 
charakteryzujących jakość materii organicznej i związki azotu. Przeważająca część 
wskaźników potwierdziła dobrą jakość wody, zwykle klasyfikując ją do I klasy (przewodność 
elektrolityczna, pH, stężenie fosforanów, BZT5, OWO) (rozporządzenie Ministra Środowiska, 
2016). Obecnie stan rzeki nie budzi zastrzeżeń, z wyjątkiem istotnego obniżenia poziomu 
wód w porach suchych. Obserwacje z 2015 roku, podczas badań wód Łyny, wykazały szybki 
zanik wody na odcinku między stanowiskami 4. i 5. Unikatowy charakter rzeki Kortówki, 
jako obiektu badawczego, polega na tym, że w swoim korycie powadzi ona nie tylko wody 
powierzchniowe, ale również pochodzące z głębokiego hypolimnionu, gdyż uczestniczy w 
rekultywacji Jeziora Kortowskiego. Jest znakomitym terenem do obserwacji wpływu na 
biocenozy czynników: morfologicznych, hydrologicznych czy fizykochemicznych, co 
podkreślił Pietrzak (2004), badając zespoły Trichoptera. System rzeczno-jeziorny Kortówki 
jest niezwykle wrażliwy na anomalie związane ze zmieniającymi się warunkami 
klimatycznymi, mającymi odzwierciedlenie w częstym występowaniu okresów niżówek w 
ostatnich kilkunastu latach. Zachodzi więc obawa, że istotnie wpłynie to także na możliwości 
skuteczności rekultywacji, prowadzonej od 1956 roku.  

Szczególne niebezpieczeństwo niesie ze sobą dalsza zabudowa (pod osiedla 
mieszkaniowe) obszaru zlewni między stanowiskami 2. i 3., usytuowanymi przed Jeziorem 
Kortowskim). Poza zwiększeniem dopływu do zbiornika ładunków zanieczyszczeń z terenów 
utwardzonych, istotnie negatywny wpływ może mieć zmniejszenie naturalnych obszarów 
retencyjnych. Zaobserwowany spadek wielkości przepływu podczas suszy sugeruje, że tereny 
w tej części zlewni są mocno narażone na wahania ilości wody. Przesuszenie torfowisk 
stwarza ryzyko wzrostu mineralizacji materii glebowej, która staje się wtedy źródłem 
biogenów. Również niepokojąca jest dostawa do rzeki materii organicznej, w postaci trudno 
rozkładalnych związków rozpuszczonych z obszarów podmokłych poniżej Jeziora 
Kortowskiego. Jest to potencjalne źródło biogenów zarówno dla wód Kortówki, jak i rzeki 
Łyny. 
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Rys. 5. Średnie stosunki absorpcji (A_250/A365, A_254/A_203) 
oraz średni wskaźnik SUVA (cm-1(g C)-1dm3) dla długości fali 254 i 285 nm 

w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5.

Podsumowanie i wnioski
Obserwacje potwierdziły, że system Kortówki jest dynamiczny pod względem 

zmienności przepływu wody, warunków termiczno-tlenowych oraz parametrów cha-
rakteryzujących jakość materii organicznej i związki azotu. Przeważająca część wskaź-
ników potwierdziła dobrą jakość wody, zwykle klasyfi kując ją do I klasy (przewod-
ność elektrolityczna, pH, stężenie fosforanów, BZT5, OWO) (rozporządzenie Ministra 
Środowiska, 2016). Obecnie stan rzeki nie budzi zastrzeżeń, z wyjątkiem istotnego 
obniżenia poziomu wód w porach suchych. Obserwacje z 2015 roku, podczas badań 
wód Łyny, wykazały szybki zanik wody na odcinku między stanowiskami 4. i 5. Unika-
towy charakter rzeki Kortówki, jako obiektu badawczego, polega na tym, że w swoim 
korycie prowadzi ona nie tylko wody powierzchniowe, ale również pochodzące z głę-
bokiego hypolimnionu, gdyż uczestniczy w rekultywacji Jeziora Kortowskiego. Jest 
znakomitym terenem do obserwacji wpływu na biocenozy czynników: morfologicz-
nych, hydrologicznych czy fi zykochemicznych, co podkreślił Pietrzak (2004), badając 
zespoły Trichoptera. System rzeczno-jeziorny Kortówki jest niezwykle wrażliwy na 
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anomalia związane ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi, mającymi od-
zwierciedlenie w częstym występowaniu okresów niżówek w ostatnich kilkunastu 
latach. Zachodzi więc obawa, że istotnie wpłynie to także na możliwości skuteczności 
rekultywacji, prowadzonej od 1956 roku. 

Szczególne niebezpieczeństwo niesie ze sobą dalsza zabudowa (pod osiedla 
mieszkaniowe) obszaru zlewni między stanowiskami 2. i 3., usytuowanymi przed Je-
ziorem Kortowskim). Poza zwiększeniem dopływu do zbiornika ładunków zanieczysz-
czeń z terenów utwardzonych, istotnie negatywny wpływ może mieć zmniejszenie 
naturalnych obszarów retencyjnych. Zaobserwowany spadek wielkości przepływu 
podczas suszy sugeruje, że tereny w tej części zlewni są mocno narażone na waha-
nia ilości wody. Przesuszenie torfowisk stwarza ryzyko wzrostu mineralizacji materii 
glebowej, która staje się wtedy źródłem biogenów. Również niepokojąca jest dosta-
wa do rzeki materii organicznej w postaci trudno rozkładalnych związków rozpusz-
czonych z obszarów podmokłych poniżej Jeziora Kortowskiego. Jest to potencjalne 
źródło biogenów zarówno dla wód Kortówki, jak i rzeki Łyny.
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dla dynamiki i przemian związków aromatycznych są warunki hydrologiczne. Badania 
Hajrung i in. (2018) wykazały, że skład RWO istotnie zależy od zmienności przepływów 
oraz występowania i długości okresu przesuszenia gleb koryta. Zważywszy na duży 
udział obszarów bagiennych w zlewni Kortówki, intensywne opady po okresach suszy 
będą istotnym dostawcą RWO humusowego, co zauważył Zieliński i in. (2009).

 
Rys. 5. Średnie stosunki absorpcji (A_250/A365, A_254/A_203) oraz średni wskaźnik SUVA 
(cm-1(g C)-1dm3) dla długości fali 254 i 285 nm w wodach Kortówki na stanowiskach 1.-5. 
 
Podsumowanie i wnioski 

Obserwacje potwierdziły, że system Kortówki jest dynamiczny pod względem 
zmienności przepływu wody, warunków termiczno-tlenowych oraz parametrów 
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elektrolityczna, pH, stężenie fosforanów, BZT5, OWO) (rozporządzenie Ministra Środowiska, 
2016). Obecnie stan rzeki nie budzi zastrzeżeń, z wyjątkiem istotnego obniżenia poziomu 
wód w porach suchych. Obserwacje z 2015 roku, podczas badań wód Łyny, wykazały szybki 
zanik wody na odcinku między stanowiskami 4. i 5. Unikatowy charakter rzeki Kortówki, 
jako obiektu badawczego, polega na tym, że w swoim korycie powadzi ona nie tylko wody 
powierzchniowe, ale również pochodzące z głębokiego hypolimnionu, gdyż uczestniczy w 
rekultywacji Jeziora Kortowskiego. Jest znakomitym terenem do obserwacji wpływu na 
biocenozy czynników: morfologicznych, hydrologicznych czy fizykochemicznych, co 
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