
1

© Days Edge / WWF-US

Spotkanie dla dziennikarzy online
27 kwietnia 2020



2

W ubiegłym roku skutki suszy odczuło 15 z 16 województw

Źródło: agrometeo.pogodynka.pl

Źródło: Świat Wody

Polska należy do krajów o najniższych zasobach 
wodnych wśród krajów europejskich. 
Nasze zasoby są ok. 3 razy mniejsze niż średnia UE.

Źródło: posucha.imgw.pl

Źródło: zoz.cbk.waw.pl

Ile śniegu w 2020 roku?
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Fot. R. Kalski
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Za 400-900 milionów złotych nadal osuszamy Polskę!

Źródło: naszanatura.com.pl
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Skala dewastacji rzek w Polsce

W Polsce mamy150 000 km rzek
250 000 km rowów odwadniających
Przyspieszono odpływ wody na ok. 15 tys. km rzek

Katławka. Po lewej stronie rozlewisko otoczone terenami leśnymi. Po prawej stronie to samo miejsce rok po przeprowadzeniu 
prac utrzymaniowych (w 2014 roku).

Źródło: Marlena Tarapata, Chrońmy Mokradła, bagna.pl
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Pytamy: Po co?

@Simon Rawles

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 2018 r. wydatkowało w skali kraju ponad 183 mln zł 
na wykonanie ponad 3200 zadań z zakresu utrzymania wód, prace dotyczyły m.in.:
• 17 tys. km śródlądowych wód powierzchniowych
• 4,83tys. km wałów przeciwpowodziowych
• 1112 obiektów piętrzących
• 454 pompowni 

Rzeka Żupawka, RZGW w Rzeszowie, 2019 r.  fot. P. Bednarek

Fot.A.Furdyna



Jagodzianka

Lokalizacja: Gmina Karczew, woj. mazowieckie 

Prace na rzece prowadzone m.in. w latach: 2011, 2014-2015, 2018
i 2019 obejmowały:
odmulanie, koszenie roślinności ze skarp i dna, usuwanie krzewów
ze skarp, usuwanie tam bobrowych z rzeki oraz innych przeszkód
naturalnych (powalone drzewa, gałęzie)

Lokalizacja na obszarach chronionych:
• Obszar Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001
• Obszar Natura 2000 Bagno Całowanie PLB140011
• Mazowiecki Park Krajobrazowy

Główne zagadnienia problemowe: prace w korycie rzeki prowadzą do odwadniania
jednego z największych torfowisk na Mazowszu. Stopniowe osuszanie tego obszaru postępuje
od kilkudziesięciu lat. Mimo badań w tym kierunku i wielu interwencji, prace w korycie
Jagodzianki są cyklicznie powtarzane.



Jagodzianka

Odmulanie koryta w 2011 r.
(źródło: WWF)

Prace utrzymaniowe w latach 2014-2015 
(źródło:https://ratujmyrzeki.bagna.pl/images/rzeki/Jagodzianka_3.jpg)



Barycz

Lokalizacja: Gmina Odolanów, woj. wielkopolskie 

Prace na rzece w 2019 r. obejmowały:
koszenie roślinności ze skarp i dna lub odmulenie jako dopuszczona
alternatywa dla wykaszania roślinności z dna

Lokalizacja na obszarach chronionych:
• Obszar Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041
• Obszar Natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001
• Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Główne zagadnienia problemowe: realizacja prac utrzymaniowych poza obszarami zabudowanymi –
zwiększanie odpływu wód ze zlewni; niszczenie siedlisk przedmiotów ochrony w obszarach
chronionych



Źródło: materiały KRR

Barycz



Kocunia

Lokalizacja: Gmina Złotów, woj. wielkopolskie

Prace na rzece w 2019 r. obejmowały:
wykoszenie roślin ze skarp i dna rzeki, hakowanie dna (usuwanie roślin korzeniących się w dnie), usunięcie
zatorów, odmulenie

Główne zagadnienia problemowe: realizacja prac utrzymaniowych poza obszarami zabudowanymi –
zwiększanie odpływu wód ze zlewni, zmniejszenie pojemności retencyjnej zlewni



Źródło: https://bydgoszcz.wody.gov.pl/ 

Kocunia



Głomia

Lokalizacja: Gmina Złotów, woj. wielkopolskie 
Główne zagadnienia problemowe: realizacja prac utrzymaniowych poza obszarami zabudowanymi –
zwiększanie odpływu wód ze zlewni, zmniejszenie pojemności retencyjnej zlewni

Prace na rzece w 2019 r. obejmowały:
wykoszenie roślin ze skarp i dna rzeki, hakowanie dna (usuwanie roślin korzeniących się w dnie),
usunięcie zatorów, odmulenie, odcinkowe umocnienie stopy skarpy opaską faszynową



Głomia przed pracami utrzymaniowymi

Głomia

Głomia po pracach utrzymaniowych

Źródło: https://bydgoszcz.wody.gov.pl/ 
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@Simon Rawles

Stop Suszy - 14 mld zł na pogłębienie problemu suszy?

Specustawa na projekty wyciągnięte z szafy:
• regulacja Srebrnego Potoku
• regulacja Białej Strugi
• przebudowa rzeki Węgierka
• droga wodna Pisa-Narew
• budowa stopnia wodnego Siarzewo na Wiśle
• budowa stopnia wodnego Lubiąż na Odrze
• budowa stopnia wodnego Malczyce na Odrze
• budowa stopnia wodnego Ścinawa na Odrze
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@Simon Rawles

20.01.202020.11.2019

Srebrny Potok w Elblągu
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Dlaczego zbiorniki retencyjne nie są dobrym narzędziem w walce z suszą

Źródło: https://tvn24.pl/poznan/otwarto-zbiornik-w-rydzynie-ra330601-3436754

https://tvn24.pl/poznan/otwarto-zbiornik-w-rydzynie-ra330601-3436754
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WWF together possible 

https://www.youtube.com/watch?v=DQuUnQ-QiB0
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Rozbudowa i modernizacja kolei jest tańsza    
i nie przyczyniłaby się do dewastacji naszej 
unikalnej przyrody. Dodatkowo skorzystaliby 
na tym pasażerowie, gdyż łatwiej i szybciej 
mogliby przemieszczać się po kraju.

Koszty poniesiemy my – obywatele, a zysk odnotują wyłącznie prywatne firmy transportowe.

Inwestycja w drogi wodne jest nieracjonalnie kosztowna!
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Śródlądowe drogi wodne – recepta na katastrofę

Katastrofalne skutki dla polskiej przyrody –
wielkoobszarowe, nieodwracalne zniszczenia 1200 km 
unikatowych na skalę Europy wielkich rzek i ich dolin. 

Inwestycja w drogi wodne spowoduje, że największe 
polskie rzeki zatracą wiele swoich funkcji i staną się 
jedynie korytami niosącymi wodę. 

Całkowitemu zniszczeniu lub poważnemu zdegradowaniu 
ulegnie: 8 obszarów Natura 2000 i 10 rezerwatów 
przyrody na Wiśle oraz 16 obszarów Natura 2000 i 4 
parki krajobrazowe wzdłuż Odry. 

Foto. K. Suska
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Sposoby na walkę z suszą

DOBRE:
• Renaturyzacja rzek i ich dolin, przywrócenie terenów zalewowych, 

odtworzenie terenów podmokłych
• Wprowadzenie dopłaty retencyjnej do pakietów rolno-środowiskowo-

klimatycznych
• Zaprzestanie prac przyspieszających odpływ wody (szkodliwe prace 

utrzymaniowe)
• Budowanie zastawek w rowach melioracyjnych
• Objęcie specjalną ochroną terenów podmokłych
• Zmiana prawa wodnego

ZŁE:
• Regulacja rzek, pogłębianie i prostowanie ich koryt
• Budowa zbiorników zaporowych (retencyjnych), zapór i 

progów na rzekach
• Prowadzenie szkodliwych prac utrzymaniowych –

odmulanie, usuwanie roślinności i drzew, umacnianie 
brzegów, pogłębianie rowów melioracyjnych

• Osuszanie mokradeł
• Niszczenie tam bobrowych i odstrzał bobrów
• Budowa śródlądowych dróg wodnych

Bobry rocznie wykonują prace retencyjne, które można 
wycenić na 100 milionów złotych, a robią to za darmo!
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Gdzie sprawdzać dane o suszy?
• Definicje:

http://posucha.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=56

• Susza atmosferyczna i hydrologiczna:

http://posucha.imgw.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=50

• KLIMAT:

• Dane za marzec 2020 w postaci map dotyczące składowych klimatu: usłonecznienie, opady, temperatura.

• Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski. Marzec 2020, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowy Instytut Badawczy:  

http://klimat.pogodynka.pl/pl/biuletyn-monitoring/#2020/03

• SYTUACJA HYDROLOGICZNA - Biuletyny, w tym mapki rozkładu temperatur i opadów:

http://www.pogodynka.pl/hydro/biuletyn

• DANE IMGW - Dane hydrologiczne i meteorologiczne aktualne i archiwalne, w tym biuletyny (dane pomiarowo-obserwacyjne):

https://dane.imgw.pl/

https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/

• SYTUACJA HYDROGEOLOGICZNA (W KONTEKŚCIE SUSZY HYDROGEOLOGICZNEJ):

https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

• SUSZA ROLNICZA:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/

• Rozkład przestrzenny wskaźnika wilgotności gleby (animacja zmian w czasie):

http://agrometeo.pogodynka.pl/monitoring/rozklad_opadow

• Monitoring pokrywy śnieżnej

http://zoz.cbk.waw.pl/snieg/index.html

http://posucha.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=56
http://posucha.imgw.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=50
http://klimat.pogodynka.pl/pl/biuletyn-monitoring/#2020/03
http://www.pogodynka.pl/hydro/biuletyn
https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html
http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/
http://agrometeo.pogodynka.pl/monitoring/rozklad_opadow
http://zoz.cbk.waw.pl/snieg/index.html
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Caption Example

Czy są na sali jakieś pytania? ☺
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foto. P. Nieznański

Dziękujemy za uwagę i obecność!


