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Tytułem wstępu…
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6. masowe 

wymieranie 
gatunków

(Ceballos et al. 2017)  

Środowiska wodne 

zajmują 1%
powierzchni, ale 

gromadzą 1/3
zwierząt kręgowych i 

10% wszystkich 

gatunków
(Strayer and Dudgeon 2010)

Wysoka 
endemiczność 

ryb 
(Abell et al. 2008)

Usługi 
ekosystemowe 
dla miliardów 

ludzi.
(Lynch et al. 2016)

Utrata terenów 
podmokłych 

postępuje 

3 razy 
szybciej
niż lasów

(Gardner and Finlayson
2018),  

Spadek 
liczebności 
kręgowców 
rzecznych 

2 razy 
większy

niż lądowych  
lub 

oceanicznych
(Grooten and Almond

2018)

30% 
naturalnych 

ekosystemów 
wodnych zostało 
zniszczonych od

1970 r. 
(Davidson 2014, Dixon et 

al. 2016)  

Utraciliśmy 87%
terenów 

podmokłych od 

1700 r.
(Davidson 2014, Dixon et 

al. 2016)  
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27% gatunków związanych z wodami jest 
zagrożona wyginięciem (IUCN 2019)

Spadek liczebności megafauny (pow. 30 kg) 
o 87% (He et al. 2019)

Fot. H. Ruchała
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- zaburzenie przepływów 
środowiskowych
- zanieczyszczenie
- degradacja i utrata siedlisk
- nadmierna eksploatacja gatunków
- gatunki inwazyjne i nierodzime

© Three Piece Media Production 

AB

5 najważniejszych oddziaływań:
(Dudgeon et al. 2006)
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Niezbędne działania

1. Przywrócenie naturalności 
przepływów

2. Polepszenie jakości wody w 
środowisku

3. Ochrona i przywracanie ekosystemów 
od wód zależnych

4. Zaprzestanie przełowienia i 
pobierania sedymentów

5. Zapobieganie rozprzestrzeniania się  i 
kontrola gatunków inwazyjnych i 
obcych

6. Ochrona rzek swobodnie płynących i 
usunięcie niepotrzebnych przegród 
(Free Flowing Rivers)
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Odwrócić trend
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Jak to się stało i jakie są tego skutki

• Produkcja energii

• Błędne zarządzanie redukcją zagrożenia 
powodziowego

• Dostarczanie wody na cele upraw

• Dostarczanie wody na cele komunalne

• Industrializacja

• Zmiana ilości, czasu i zmienności przepływu 
wody

• Bezpośrednia zmiana dostępności wody w 
przyrodzie

Przywrócenie naturalności przepływów
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Jak to się stało i jakie są tego skutki

• Ścieki bytowe

• Ścieki z produkcji rolnej i zwierzęcej

• Zanieczyszczenia chemiczne, m.in. pestycydy i 
herbicydy

• Nawozy (azot, fosfor)

• Metale ciężkie

• Farmaceutyki

• Plastik

• Sól

• Sedymenty uwolnione przez działalność 
człowieka

• Woda po procesach chłodniczych

Polepszenie jakości wody w środowisku
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Jak to się stało i jakie są tego skutki

• Przekształcenie terenów zalewowych

• Odcięcie terenów zalewowych np. w wyniku 
budowy zapór lub wałów 
przeciwpowodziowych

• Zmiany środowiska w wyniku wylesienia, 
przemysłu wydobywczego, , budowy dróg, 
urbanizacji, 

• Utrata siedlisk

• Utrata usług ekosystemowych

• Wiele, wiele innych….

Ochrona i przywracanie ekosystemów od wód zależnych
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Jak to się stało i jakie są tego skutki

• Bezpośrednio:

• Śmiertelność osobników

• Zniszczenie miejsc życia i rozrodu

• Pośrednio:

• Zaburzenie procesów w środowisku wodnym

Grupy gatunków pozyskiwane przez człowieka:

Bezkręgowce:

np. kraby, raki, krewetki

Kręgowce: 

ryby, 

płazy (np. żaby), 

gady (np. żółwie), 

ptaki wodne (np. kaczki i gęsi)

ssaki (np. delfiny słodkowodne)

Rośliny

Zaprzestanie przełowienia i pobierania sedymentów

żywiec.naszemiasto.pl
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Jak to się stało i jakie są tego skutki

• Celowe wpuszczanie gatunków obcych

• Przypadkowe (zawleczenie gatunków obcych) 
przez trasport wodny, na roślinach,

• Zmiana zachowania (behavioru) gatunków 
rodzimych

• Przekształcenie sieci troficznej

• Zanik gatunków rodzimych

• W Europie już ponad 14 tys. gatunków obcych

• W PL 4 obce gatunki raków + ryby: babka 
raczen, łysa, bycza, trawianka, czebaczek
amurski, sumik karłowaty

Zapobieganie rozprzestrzeniania się i kontrola gatunków 
inwazyjnych i obcych

http://www.iop.krakow.pl/ias/

http://www.iop.krakow.pl/ias/
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Jak to się stało i jakie są tego skutki

Ochrona rzek swobodnie płynących i usunięcie niepotrzebnych przegród (Free
Flowing Rivers)
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