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O rzekach…
czyli kilka słów teorii

Strażnicy Rzek



Morfologia rzek naturalnych

Fot. D.Serwecińska



Czytanie rysunków w projektach budowlanych, koncepcjach itp.

Źródło: Popek Z., Żelazo J., 2002: Podstawy renaturalizacji rzek



Koryto w planie

Źródło: Popek Z., Żelazo J., 2002: Podstawy renaturalizacji rzek

Źródło: Migoń P., 2009: Geomorfologia



Koryto w planie – główne elementy morfologii koryta

Źródło: Migoń P., 2009: Geomorfologia



Profil podłużny i przekrój poprzeczny

Źródło: Popek Z., Żelazo J., 2002: Podstawy renaturalizacji rzek

Źródło: Migoń P., 2009: Geomorfologia

Źródło: https://content.ces.ncsu.edu/natural-stream-processes



Morfologia rzek uregulowanych

1 - dawne koryto, 2 – nowa linia brzegowa, 3 – tama 
podłużna, 4 – tama poprzeczna (ostroga), 5 – poprzeczka, 
6 – umocnienia brzegowe

1 – szerokość koryta wód średnich, 2 – tama podłużna, 3 –
poprzeczka, 4 – tama poprzeczna (ostroga), 5 – strefa 
akumulacji rumowiska, 6 – kształt przekroju przed 
regulacją, 7 – kształt przekroju kilka lat po wykonaniu 
budowli regulacyjnych

Źródło: Popek Z., Żelazo J., 2002: Podstawy renaturalizacji rzek



Rzeki według Ramowej Dyrektywy Wodnej

Jednolite Części Wód Powierzchniowych

Jednolite Części Wód Podziemnych

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry



Art. 2 ust. 9 RDW,

Silnie zmieniona część wód oznacza część wód powierzchniowych,
których charakter został znacznie zmieniony na skutek fizycznego
oddziaływania człowieka […].

Art.2 ust. 10 RDW

Część wód powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczący element
wód powierzchniowych, taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub
kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód
przybrzeżnych.

Art.2 ust. 8 RDW

Sztuczna część wód oznacza część wód powierzchniowych powstałą na
skutek działalności człowieka.

Fot. D.Serwecińska



Granice JCWP

• JCWP liniowe i powierzchniowe

• JCWP nie ogranicza się do linii brzegu

"Część wód powierzchniowych składa się z elementów 

jakościowych opisanych w Dyrektywie dla klasyfikacji stanu 

ekologicznego"



A

B

C

Granice JCWP

PRESJE



Wyznaczone JCWP

Ocena jakości wód

STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Art.2 ust. 17 RDW

Stan wód powierzchniowych jest ogólnym wyrażeniem stanu części wód powierzchniowych, określonym przez gorszy
ze stanów ekologiczny lub chemiczny.



STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH

STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY STAN CHEMICZNY

Podział na elementy jakości wód
Podstawowe: biologiczne
Wspierające: hydromorfologiczne i fizykochemiczne

Wyznaczenie elementów poddawanych ocenie

Ocena wszystkich komponentów 
środowiska – abiotycznych i biotycznych

Określone pierwiastki, związki chemiczne



Elementy jakości wód powierzchniowych

BIOLOGICZNE

FIZYKOCHEMICZNEHYDROMORFOLOGICZNE



Elementy jakości wód powierzchniowych (rzeki, jeziora) 

Elementy biologiczne:

Rzeki

Fitoplankton

Fitobentos

Makrofity

Makrobezkręgowce
bentosowe

Ichtiofauna

Jeziora

Fitoplankton

Fitobentos

Makrofity

Makrobezkręgowce
bentosowe

Ichtiofauna



Elementy hydromorfologiczne:

Rzeki

Reżim hydrologiczny

Ilość i dynamika przepływu 
wody

Połączenie z częściami wód 
podziemnych

Ciągłość rzeki

Liczba i rodzaj barier

Zapewnienie przejścia dla 
organizmów wodnych

Warunki morfologiczne

Głębokość rzeki i zmienność 
szerokości

Struktura i podłoże koryta 
rzeki

Struktura strefy nadbrzeżnej

Szybkość prądu

Jeziora

Reżim hydrologiczny

Wielkość i dynamika 
przepływu wody, poziom

Połączenie z częściami wód 
podziemnych

Czas retencji

Warunki morfologiczne

Zmienność głębokości

Struktura ilościowa i podłoże 
dna

Struktura brzegu jeziora oraz 
innego naturalnego lub 
sztucznego zbiornika wodnego



Elementy fizykochemiczne:

Rzeki

Temperatura wody

Zawiesina ogólna

Grupa wskaźników charakteryzujących 
warunki tlenowe i zanieczyszczenia 
organiczne (np. tlen rozpuszczony , BZT5)

Grupa wskaźników charakteryzujących 
zasolenie (np. przewodność)

Grupa wskaźników charakteryzujących 
zakwaszenie (np. pH)

Grupa wskaźników charakteryzujących 
warunki biogenne (azot, fosfor)

Specyficzne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne

Jeziora

Przezroczystość – widzialność krążka 
Secchiego

Grupa wskaźników charakteryzujących 
warunki tlenowe i zanieczyszczenia 
organiczne (np. tlen rozpuszczony )

Grupa wskaźników charakteryzujących 
zasolenie (przewodność)

Grupa wskaźników charakteryzujących 
warunki biogenne (azot, fosfor)



Elementy hydromorfologiczne

Elementy biologiczne

Elementy fizykochemiczne

Elementy biologiczne

Elementy hydromorfologiczne



Cel środowiskowy

dobry potencjał ekologiczny dobry stan chemiczny

(sztuczna bądź silnie zmieniona część wód powierzchniowych)

dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny

(naturalna część wód powierzchniowych)

cel dla obszaru chronionego

dobry stan ilościowy dobry stan chemiczny

(część wód podziemnych)



Cele środowiskowe dla 
naturalnych części wód 

powierzchniowych

Dobry stan ekologiczny Dobry stan chemiczny

Dobry stan wód

Dobry potencjał ekologicznyDobry stan chemiczny

Cele środowiskowe dla 
sztucznych i silnie 

zmienionych  części wód 
powierzchniowych

Cele środowiskowe dla 
obszarów chronionych

Dane 
obszaru



Czy uzyskane wartości 
dla biologicznych 
elementów jakości 
odpowiadają 
warunkom 
referencyjnym?

Czy warunki 
fizykochemiczne 
odpowiadają stanowi 
bardzo dobremu?

Czy warunki 
hydromorfologiczne 
odpowiadają stanowi 
bardzo dobremu?

Klasyfikacja: 
stan bardzo 

dobry

Czy uzyskane wartości dla 
biologicznych elementów 
jakości odbiegają tylko w 
niewielkim stopniu od 
wartości warunków 
referencyjnych?

Czy warunki 
fizykochemiczne (a) 
zapewniają 
funkcjonowanie 
ekosystemu oraz (b) 
spełniają środowiskowe 
normy jakości dla 
zanieczyszczeń 
specyficznych?

Czy poziom 
odchylenia jest 
znaczący?

Czy poziom 
odchylenia jest 
umiarkowany?

Czy klasyfikacja 
następuje na 
podstawie odchyleń 
wartości elementów 
biologicznych od 
warunków 
referencyjnych?

Klasyfikacja:
stan dobry

Klasyfikacja:
stan słaby

Klasyfikacja:
stan 

umiarkowany

Klasyfikacja: 
stan zły

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie Nie

Większy

Większy

Tak Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego 
wód według RDW
[źródło: Common implementation strategy for 
the Water Framework Directive (2000/60/EC). 
Guidance Document No.10. River and likes –
Typology, reference conditions and classification 
systems, European Communities, 2003]



Schemat klasyfikacji potencjału ekologicznego według

RDW

[źródło: Common implementation strategy for the Water 

Framework Directive (2000/60/EC). Guidance Document 

No.13. Overall approach to the classification of ecological 

status and ecological potential, European Communities, 

2005]

V 

Czy uzyskane wartości dla 
biologicznych elementów 
jakości odbiegają tylko w 
niewielkim stopniu od 
maksymalnego potencjału 
ekologicznego? 

Czy warunki 
hydromorfologiczne 
osiągają 
maksymalny 
potencjał 
ekologiczny? 

Czy uzyskane wartości 
dla biologicznych 
elementów jakości 
osiągają maksymalny 
potencjał 
ekologiczny? 

Czy warunki 
fizykochemiczne 
osiągają 
maksymalny 
potencjał 
ekologiczny? 

Maksymalny 
potencjał 

ekologiczny 
osiągnięty. 

Klasyfikacja: 
potencjał dobry  

i powyżej dobrego 

Czy warunki 
fizykochemiczne (a) 
zapewniają 
funkcjonowanie 
ekosystemu oraz (b) 
spełniają środowiskowe 
normy jakości dla 
zanieczyszczeń 
specyficznych? 

Czy poziom 
odchylenia jest 
znaczący? 

Czy poziom 
odchylenia jest 
umiarkowany? 

Czy klasyfikacja 
następuje na podstawie 
odchyleń wartości 
elementów biologicznych 
od maksymalnego 
potencjału 
ekologicznego? 

Klasyfikacja: 
potencjał dobry 

i powyżej 
dobrego 

Klasyfikacja: 
potencjał słaby 

Klasyfikacja: 
potencjał 

umiarkowany 

Klasyfikacja: 
potencjał zły 

Tak 

Tak 

Tak 

Nie 

Nie 
Nie 

Większy 

Większy 

Tak Tak 

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 



Stan ekologiczny

Dobry potencjał 
ekologiczny

Dobry stan 
ekologiczny

Potencjał 
ekologiczny

Presje

Dobry stan 
chemiczny

Dobry stan 
wód



Derogacje

• Art. 4.4 RDW – przesunięcie terminu

• Art. 4.5 RDW – mniej restrykcyjne cele

• Art. 4.6 RDW – katastrofy naturalne i awarie

• Art. 4.7 RDW – nowe inwestycje



Derogacja z art. 4.7 RDW

Art. 4 ust. 7 RDW
Państwa Członkowskie nie naruszają niniejszej dyrektywy, gdy: 
– nieosiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych, dobrego stanu ekologicznego lub, gdzie 
stosowne, dobrego potencjału ekologicznego lub zapobieganie pogarszaniu się stanu części wód 
powierzchniowych czy podziemnych jest wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej 
części wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnych, lub 
– niezapobieganie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód 
powierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej 
człowieka i spełnione są wszystkie następujące warunki: 



Derogacja z art. 4.7 RDW

Art. 4 ust. 7 RDW
a) zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan 

części wód; 
b) przyczyny tych modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie 

gospodarowania wodami w dorzeczu wymaganym na mocy art. 13, a cele podlegają ocenie co 
sześć lat; 

c) przyczyny tych modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub 
korzyści dla środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych w ust. 1, są 
przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie 
zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój; oraz 

d) korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód, nie mogą, z 
przyczyn możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi 
środkami, stanowiącymi znacznie korzystniejszą opcję środowiskową



Derogacja z art. 4.7 RDW

Art.4 ust. 8 RDW

Przy stosowaniu ust. 3, 4, 5, 6 i 7, Państwo Członkowskie zapewnia, że stosowanie to nie

wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów niniejszej dyrektywy w innych

częściach wód w tym samym obszarze dorzecza i jest zgodne z wdrażaniem innego

prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska.

Art.4 ust. 9 RDW

Należy podjąć kroki celem zapewnienia, że stosowanie nowych przepisów, włączając

stosowanie ust. 3, 4, 5, 6 i 7 gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa,

jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe.



Pozostałe aspekty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zmianami):

• definicje (w tym regulacja wód, prace utrzymaniowe)

• transpozycja RDW

• „i nie powinno uniemożliwić osiągnięcia celów środowiskowych określonych w art.

56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, przy uwzględnieniu dopuszczalności

nieosiągnięcia celów środowiskowych, o której mowa w art. 66”



Pozostałe aspekty prawne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze

zmianami):

• art.118 - zgłoszenie do RDOŚ prac utrzymaniowych, melioracji wydobywania żwiru i

piasku i ogólnie robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na obszarach

chronionych oraz obejmujących cieki naturalne



Pozostałe aspekty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze

zmianami):

• definicje: np.: remont, przebudowa, budowa, roboty budowlane

„remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych

niż użyto w stanie pierwotnym”



Główne grupy działań na rzekach i 
ich oddziaływanie



Główne grupy działań na rzekach i ich oddziaływanie

Regulacja rzek:

• ubezpieczenia brzegów i dna,

• zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja 

przegłębień i wypłyceń),

• zmiana profilu podłużnego,

• zmiana kształtu koryta w planie,

• likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności,

• likwidacja lub zmniejszenie powierzchni 

roślinnych pasów brzegowych.

Fot. D.Serwecińska



Regulacja rzek – oddziaływanie:

• utrata zmienności głębokości i szerokości koryta,  

• zmiana warunków i struktury stref nadbrzeżnych

• zmiana kształtu koryta,

• zmiana struktury i składu podłoża,

• utrata łączności hydraulicznej z wodami podziemnymi,

• zmiana warunków termicznych i natlenienia,

• zwiększony dopływ substancji biogennych (zlewnie rolnicze,)

• wpływ na skład, liczebność i strukturę wiekową ichtiofauny,

• wpływ na skład i liczebność fitoplanktonu, makrofitów i fitobentosu,

• wpływ na skład i liczebność makrobezkręgowców bentosowych.



Budowa zbiorników wodnych na rzekach:

• przegrodzenie rzeki,

• przekształcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem wód 

stojących,

• zagrożenie nadmierną eutrofizacją (w zależności od parametrów 

zbiornika),

• zmiana niektórych parametrów wód płynących poniżej zbiornika (np. 

natlenienie, temperatura),

• erozja wgłębna rzeki poniżej zbiornika.

Budowa stopni wodnych i elektrowni wodnych:

• odcinkowo ubezpieczenia brzegów i dna,

• przegrodzenie rzeki,

• zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegłębień i wypłyceń),

• likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności,

• zmiana niektórych parametrów wód płynących poniżej stopnia 

(np.natlenienie),

• erozja wgłębna rzeki poniżej stopnia

• w przypadku braku odpowiedniej przepławki – zagrożenie dla ichtiofauny.

Fot. D.Serwecińska

Fot. D.Serwecińska



Budowa stopni wodnych i elektrowni wodnych - oddziaływanie:

• utrata ciągłości rzeki,

• zmiana warunków natlenienia,

• wpływ na dynamikę przepływu wód,

• wpływ na skład, liczebność i strukturę wiekową ichtiofauny,

• wpływ na skład i liczebność fitoplanktonu, makrofitów i fitobentosu,

• wpływ na skład i liczebność makrobezkręgowców bentosowych,

• lokalnie: utrata zmienności głębokości i szerokości koryta, zmiana warunków i struktury stref nadbrzeżnych, 

zmiana kształtu koryta, zmiana struktury i składu podłoża.

Budowa zbiorników wodnych na rzekach - oddziaływanie:

• utrata ciągłości rzeki,

• zmiany wielkości i dynamiki przepływów poniżej zbiornika,

• zmiana warunków natlenienia i temperatury poniżej zbiornika,

• wpływ na skład, liczebność i strukturę wiekową ichtiofauny,

• wpływ na skład i liczebność fitoplanktonu, makrofitów i fitobentosu,

• wpływ na skład i liczebność makrobezkręgowców bentosowych,

• lokalnie: utrata zmienności głębokości i szerokości koryta, zmiana warunków i struktury stref nadbrzeżnych, 

zmiana kształtu koryta, zmiana struktury i składu podłoża.



Utrzymanie wód

1. Wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;

2. Usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;

3. Usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;

4. Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności 

człowieka;

5. Zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;

6. Udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny 

przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;

7. Remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód:

a. ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych,

b. budowli regulacyjnych;

8. Rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w 

brzegach śródlądowych wód powierzchniowych. 



Od Gruszewni

Od Truskolas

Przykład niewielkich cieków przepływających 

przez tereny nieużytkowane intensywnie rolniczo

Fot. D.Serwecińska

Fot. D.Serwecińska



…i modelowy przykład utrzymania wód na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo

Potok Sierakowicki

Fot. D.Serwecińska Fot. D.Serwecińska



Potok Ornontowicki

Fot. D.Serwecińska



Dlaczego naturalnych rzek nie trzeba „utrzymywać”?

Fot. D.Serwecińska



Roślinne pasy brzegowe

Źródło: Popek Z., Żelazo J., 2002: Podstawy renaturalizacji rzek



Źródło: Popek Z., Żelazo J., 2002: Podstawy renaturalizacji rzek



Coś się dzieje na  Twojej rzece – od czego zacząć?

• Jaka to Jednolita Część Wód Powierzchniowych? /geoportal/

• Dane o JCWP – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza:

• status (naturalna, silnie zmieniona)

• stan wód

• typ abiotyczny

• cel środowiskowy, w tym cel środowiskowy dla obszarów chronionych

• Aktualny stan wód (monitoring WIOŚ)

• Lokalizacja na obszarze chronionym /geoserwis GDOŚ, geoportal/
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