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Stabilność systemu
Szybki przepływ energii i materii na wyższe poziomy troficzne 
Sprawne usuwanie zanieczyszczeń o różnej formie i składzie (adaptacja  zespołu)

Oczyszczanie biologiczne w korycie
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Transformacja koryta Ropy
w wyniku eksploatacji żwirów
1 mln m3 = 1 m × 25 000 m × 40 m

Wyżga

Oczyszczanie biologiczne w korycie



Sorpcja

Sedymentacja

Oczyszczanie fizyczne: 
Sorpcja zanieczyszczeń i ich eksport do środowiska lądowego



Resuspensja

Oczyszczanie fizyczne: 
Sorpcja zanieczyszczeń i ich eksport do środowiska lądowego



Depozycja w dolinie zalewowej

Konieczność utrzymania 
terenów zalewowych !!!

Oczyszczanie fizyczne: 
Sorpcja zanieczyszczeń i ich eksport do środowiska lądowego



Samooczyszczanie rzek: 

Nie tylko bakteryjne

Nie tylko w toni wodnej

Nie tylko z materii organicznej



Przykłady
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Jak to obliczyć wartość pracy rzeki ???



1 m2 plaży w Warszawie rozkłada 
rocznie 284 g materii organicznej 
(Słodownik i Opaliński 2015)

Plaża La Playa w Warszawie rozkłada
rocznie około 355 kg materii 
organicznej (Słodownik i Opaliński 2015)

http://bezzadecia.blox.pl/tagi_b/93252/la-playa.html

Psammon



USUWANIE MATERII ORGANICZNEJ PRZEZ 1 km Wisły
Opis Wartość Jednostka
Ilość materii organicznej usuwanej z wody rocznie (Słodownik i Opaliński 2015) 284 g/m2

Szerokość Wisły (założona) wraz z plażami 500 m
Ilość materii organicznej usuwanej z wody rocznie przez km rzeki 142 000 000 g/rok

142 000 kg/rok
Koszt oczyszczenia 1 m3 ścieków komunalnych (oczyszczalnia Lubiszyn) 9 zł
Zawartość materii organicznej (mokrej) Zielona Góra 3,5 kg/m3

Koszt usunięcia 1 kg materii organicznej 2,57 zł
Praca wykonana przez 1 km rzeki rocznie (sam przepływ przez piasek) 365 143 zł
Długość Zbiornika Włocławskiego 58 km
Praca nie wykonana po wybudowaniu Zbiornika Włocławskiego (strata) 21 178 286 zł
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Zadecka i in. 2011

Iglesias i Garcia 1992

Kajak 1996

To oszacowanie wartości jedynie jednego z wielu mechanizmów samooczyszczenia. 



Co zrobić, żeby nie stracić usług rzeki ???

Turbulentność i zróżnicowanie przepływu

Możliwość wylewania z koryta









Okolice Sandomierza 2010

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/czy-bedzie-powodz-krakow-opole-czestochowa-zagrozo_151826.html

Warszawa 2015
PAP



Wszystko co destabilizuje system ogranicza samooczyszczenie
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