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Opisane przekształcenia środowisk wodnych powodują paradoksalnie nie tylko utratę 

przyrodniczych funkcji ekosystemów wodnych (na przykład rzek jako korytarzy ekologicznych), 

ale często ograniczają czy wręcz uniemoŜliwiają nam korzystanie z wód (na przykład zakaz 

kąpieli ze względu na obecność sinic w zeutrofizowanych jeziorach), znacznie podnoszą jego 

koszty (na przykład poprzez konieczność wieloetapowego, skomplikowanego uzdatniania wód), czy 

wręcz przynoszą straty gospodarcze. Co więcej, skutki degradacji czy przekształceń środowisk 

wodnych często wzajemnie się wzmacniają – na przykład odcięcie ekosystemów dolinowych od wód 

rzecznych poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych i w konsekwencji zanik tych obiektów 

powoduje mniejsze moŜliwości retencji wód w zlewni i zwiększa ryzyko powodzi. Jednocześnie, 

zaopatrzenie społeczeństwa w odpowiednią ilość wody powoduje często degradację środowiska 

wodnego. Powstaje zatem dylemat, jak pogodzić potrzeby wodne społeczeństwa i jednocześnie 

zachować dobry stan środowisk wodnych. 

W wielu przypadkach doszło juŜ do tak silnego przekształcenia ekosystemów wodnych, Ŝe, nawet 

po likwidacji czynników szkodliwych (np. odcięcie dopływu ścieków czy zahamowanie odpływu 

wód), środowisko nie jest w stanie samodzielnie powrócić do poprzedniego stanu. Powstaje 

konieczność renaturyzacji ekosystemów wodnych, to jest działań mających na celu przywrócenie 

wodom ich utraconych cech. Konieczność ta jest często podyktowana takŜe względami 

gospodarczymi. Dlatego teŜ zapobieganie degradacji wód jest nie tylko kwestią ochrony przyrody  

i jej zasobów, ale leŜy takŜe w naszym – społecznym i gospodarczym -  interesie.  

 
 

OCHRONA WÓD I ICH FUNKCJI 

czyli o zielonych dachach i strefach buforowych 

 
Kwestie ochrony środowisk wodnych sprowadzić moŜna zasadniczo do dwóch aspektów: 

 ochrony zasobów wodnych w sensie ilościowym. Obecność wody jest warunkiem 

niezbędnym dla istnienia ekosystemów wodnych, a jej brak oznacza ich zanik. Ochrona zasobów 

wodnych odnosi się zatem do zapobiegania niekorzystnym zmianom naturalnycyh przepływów wód 

(wody płynące) i wahań naturalnego zwierciadła wody (wody stojące). 

 
 ochrony czystości wód. Zanieczyszczenie wód ogranicza moŜliwości bytowania w nich 

wielu organizmów, jak równieŜ ich uŜytkowanie (rekreacja, zaopatrzenie w wodę itd.). 

 
Zapewnienie odpowiedniej ilości wody, nie zdegradowanej w sensie chemicznym, umoŜliwia 

takŜe zachowanie procesów hydrologicznych, biologicznych, biochemicznych i  funkcji środowisk 



 39 
 

Materiały opracowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”  
Filia w Warszawie przy finansowym wsparciu  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

wodnych jako siedlisk flory i fauny, jako naturalnych filtrów, elementów ochrony 

przeciwpowodziowej, a takŜe ich funkcji gospodarczych. Ochrona zasobów wodnych w sensie 

ilościowym i jakościowym pozwala zatem na ochronę bioróŜnorodności oraz zabezpieczenie 

potrzeb człowieka i przyrody. W przypadku wód płynących, niezbędnym elementem ich ochrony 

jest zapewnienie ich ciągłości i w ten sposób ochrona ich funkcji jako korytarzy ekologicznych  

i siedliska organizmów dwuśrodowiskowych.  

 
Pierwszy cel ochrony wód, to jest zachowanie ich zasobów, moŜe zostać osiągnięty poprzez 

ograniczenie eksploatacji wód i zwiększenie ich retencji, to jest poprzez: 

 
 odpowiednio prowadzone odwodnienia. W wielu miejscach kraju systemy odwadniające 

nie działają odpowiednio. Urządzenia piętrzące na rowach melioracyjnych są zaniedbane, nie 

działają albo funkcjonują źle, przez co wiele siedlisk wodo-zaleŜnych jest stale niepotrzebnie 

odwaniania. Odbudowa czy naprawa elementów regulujących odpływ i piętrzących w istniejących 

systemach melioracyjnych jest konieczna. WaŜne jest takŜe zachowanie wszelkich 

antropogenicznych struktur gromadzących wodę (młynówki, stawy) [16, 22].  

 
 odpowiednie odprowadzanie wód 

deszczowych. Przykłady Potoku SłuŜewieckiego  

i Jeziora Zgorzała, przytoczone w poprzednim 

rozdziale pokazują, Ŝe nieodpowiednio 

rozbudowywana kanalizacja deszczowa moŜe 

przeciąŜać niektóre odbiorniki wód deszczowych lub 

pozbawić niektóre ekosystemy waŜnego źródła 

zasilania, prowadząc do ich zaniku. Konieczne jest 

zatem uwzględnianie potrzeb środowisk wodnych  

i zapewnienie im odpowiednich zasobów wód.  

Aby zapobiec przyspieszonemu i bezpowrotnemu 

odprowadzaniu wód opadowych, a więc pogłębiającemu się deficytowi wód, naleŜy dąŜyć  

do moŜliwie największej retencji opadów w zlewni, szczególnie zurbanizowanej, zabudowanej 

powierzchniami nieprzepuszczalnymi. Cel ten moŜna osiągnąć m.in. poprzez stosowanie aŜurowych 

powierzchni utwardzonych, umoŜliwiających częściową infiltrację opadów do gruntu, 

zatrzymywanie spływu w zagłębieniach terenowych, zbiornikach 

retencyjnych, wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych,  

na przykład do podlewania zieleni [1, 6, 15, 20].  

Szczególnie cennym rozwiązaniem w otoczeniu zabudowanym są 

tzw. zielone dachy (Rys. 4.1). Są to specjalne struktury, na których 

rozwija się roślinność trawiasta. Umieszcza się je na dachach 

budynków, takŜe mieszkalnych. Dla celów retencjonowania wód 

opadowych konstruuje się tzw. dachy retencyjne, które, ze względu  

 

Dachy zielone mogą być 

specjalnie zaprojektowane 

takŜe do innych funkcji,  

na przykład krajobrazowej 

(z roślinnością wysoką)  

czy izolacyjnej (chronią 

przed utratą ciepła zimą  

i przed upałem latem) 

[www.optigruen.pl]. 

Rys. 4.1 Zielony dach retencyjny  
[www.optigruen.pl] 
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na swoją specjalną strukturę, spowalniają odpływ wód, a częściowo woda deszczowa jest 

wykorzystywana przez roślinność. W skali roku zatrzymują nawet kilkadziesiąt procent wody 

opadowej docierającej na dach [www.optigruen.pl].  

 
 retencję wód, którą moŜna osiągnąć m.in. w sposób opisany powyŜej. Dla zwiększenia 

moŜliwości retencjonowania wód w krajobrazie konieczna jest ochrona wszelkich siedlisk 

pełniących taką funkcję, to jest wszelkiego rodzaju oczek wodnych, starorzeczy i mokradeł na 

obszarach dolin rzecznych oraz takie kształtowanie dolin, które pozwoli na ich zachowanie  

[3, 16, 22, 27].  

W Polsce realizowany jest program małej retencji, polegający m.in. na budowie wielu 

niewielkich zbiorników retencyjnych. Nie mniej, budowa obiektów małej retencji, szczególnie na 

ciekach, powinna być wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami retencji a potrzebami przyrody.  

 

 racjonalizację wykorzystania wód dla celów 

przemysłowych i komunalnych. 70% pobieranych wód 

przeznaczana jest na cele produkcyjne, 10% do nawodnień,  

a 20% na potrzeby komunalne. Jedynie połowa (47%) zakładów 

przemysłowych w naszym kraju jest wyposaŜona w zamknięty 

obieg gospodarowania wodą [13].  

W roku 2008 średnie zuŜycie wody na 1 Polaka wyniosło 31,8 m3, co daje 94 l/dzień. Średnio  

w miastach wyniosło ono odpowiednio 36,1 m3 i 99 l/dzień [13]. ZuŜycie wody znacznie spadło  

w ostatnich latach, m.in. ze względu na postęp technologiczny i coraz bardziej oszczędne pralki, 

zmywarki, spłuczki, a takŜe ze względu na usprawnienie działania sieci wodociągowych  

i zmniejszenie strat wody w sieci. Nie mniej, oszczędne uŜywanie wody jest waŜnym elementem 

jej ochrony. 

 
Drugi cel ochrony zasobów wodnych, to jest zachowanie i poprawa ich jakości, moŜna osiągnąć 

przede wszystkim poprzez: 

 
 oczyszczanie ścieków. W Polsce ścieki od 63% ludności podlegają oczyszczaniu. Wśród 

mieszkańców miast jest to ok. 87%. Niestety aŜ 30% ścieków (przemysłowych i komunalnych) jest 

oczyszczane tylko mechanicznie, to jest poprzez oddzielenie zanieczyszczeń stałych, podczas gdy 

zanieczyszczenia chemiczne trafiają do wód. AŜ 7% 

ścieków  w ogóle nie jest oczyszczana, z czego niecała 

połowa pochodzi z miast [13].  

W celu skutecznej ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem konieczne jest oczyszczanie 

ścieków, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, 

łącznie z podwyŜszonym usuwaniem substancji 

biogenicznych, wywołujących eutrofizację wód, 

W Polsce aŜ 17% całości nieoczyszczonych 

ścieków komunalnych i przemysłowych 

odprowadzanych do wód pochodzi  

z Warszawy. Jeszcze do 1991 roku 100% 

ścieków z Warszawy było bez 

oczyszczenia odprowadzane prosto do 

Wisły. Obecnie oczyszczane są jedynie 

ścieki z prawobrzeŜnej części stolicy oraz 

południowej lewobrzeŜnej części miasta 

[13, 26].  

Najwięcej wody w Polsce  

w przeliczeniu na osobę 

zuŜywają mieszkańcy: 

• Warszawy (49,7 m3/rok),  

• Sopotu (49,4 m3/rok), 

• Krakowa  (47,5 m3/rok).  
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któremu obecnie podlega jedynie 40% oczyszczanych ścieków [13, 22]. Ze względu na stosunkowo 

małe moŜliwości samooczyszczania wód stojących, nie moŜna wprowadzać ścieków do jezior i ich 

dopływów (jeŜeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niŜ jedna doba), a takŜe w obrębie 

kąpielisk i plaŜ publicznych nad wodami (Ustawa Prawo Wodne art. 39). Często jeszcze w Polsce 

pod zabudowę mieszkaniową przeznacza się tereny pozbawione kanalizacji, na których domy 

wyposaŜone są w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości (szamba). W wielu 

przypadkach szamba są nieszczelne, rzadko opróŜniane i zanieczyszczają wody gruntowe,  

a w konsekwencji takŜe wody powierzchniowe.  

 
 unikanie zanieczyszczenia wód. JuŜ w naszych gospodarstwach domowych moŜemy 

wpływać na jakość ścieków trafiających do wód. Unikając zbędnego zanieczyszczenia wód,  

na przykład poprzez racjonalne uŜywanie detergentów, takŜe chronimy środowisko wodne. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Ochrona wód na co dzień”. 

 
 ochronę przed ściekami deszczowymi. Na terenach z kanalizacją deszczową istnieje 

konieczność ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami z niej pochodzącymi, to jest 

m.in. wymywanymi z terenów zabudowanych i ulic zawiesin, substancji ropopochodnych, 

węglowodorów, metali cięŜkich, chlorków. JeŜeli wody opadowe są silnie zanieczyszczone, 

powinny być specjalnie podczyszczane przed ich odpływem do wód, na przykład poprzez rowy 

trawiaste okresowo gromadzące spływy z ulic, specjalne osadniki czy separatory zanieczyszczeń. 

Podczyszczanie takie jest szczególnie istotne w przypadku wód deszczowych odprowadzanych  

z terenów takich jak myjnie samochodowe, stacje benzynowe, lotniska, duŜe arterie drogowe. 

Obiekty takie, znajdujące się poza zasięgiem kanalizacji deszczowej, powinny oczywiście posiadać 

indywidualne systemy oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych. WaŜna jest w tym zakresie 

równieŜ prewencja, to jest odpowiednie czyszczenie placów, ulic, parkingów, kontrola ruchu 

drogowego i stanu technicznego pojazdów (zapobieganie katastrofom drogowym i związanym  

z nimi wyciekom), ograniczanie stosowania środków odladzających zawierających chlor, 

zapobieganie emisji spalin itp. [1, 6, 15, 20]. 

 
 ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa. Są to zarówno nawozy,  

jak i środki ochrony roślin (pestycydy), które są wymywane lub wywiewane z terenów upraw  

i trafiają do wód. Ich racjonalne uŜytkowanie moŜe w znaczący sposób ograniczyć ilość 

zanieczyszczeń trafiających do środowiska wodnego. WaŜna w ochronie wód przed 

zanieczyszczeniami z rolnictwa jest tzw. dobra praktyka rolnicza, to jest na przykład odpowiednie 

zabezpieczenie i składowanie nawozów i środków ochrony roślin, odpowiedni dobór dawek 

nawozów, zabiegi agrotechniczne zapobiegające erozji gleb itp. [10].  

Jednym z narzędzi ochrony wód przez zanieczyszczeniami dopływającymi z rolnictwa,  

a mianowicie azotu, jest tzw. Dyrektywa Azotanowa. Na jej podstawie wyznacza się wody wraŜliwe na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie naraŜone, na których 

wprowadza się obowiązek stosowania przez rolników odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, mający 
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ograniczyć dopływ azotu do wód [http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Azotanowa.html].  

WaŜnym narzędziem ochrony wód przez wpływem rolnictwa jest takŜe Program 

Rolnośrodowiskowy, w którym ochronie wód poświęcony jest pakiet „Ochrona wód i gleb” 

obejmujący stosowanie poplonów i międzyplonów [http://www.doradcaprow.pl] celem 

ograniczenia m.in. zanieczyszczeń obszarowych docierających do wód.  

 
 odpowiednie kształtowanie otoczenia wód. Roślinność w otoczeniu i strefie brzegowej cieków 

i zbiorników wodnych pełni funkcję ochronną jako bariera przechwytująca zanieczyszczenia (bariery 

geochemiczne), sprzyja procesom samooczyszczania się wód, jest siedliskiem wielu organizmów. 

Działania ochronne w tym zakresie dotyczą m.in. odpowiedniego planowania przestrzennego  

i racjonalnej urbanizacji, to jest chociaŜby nie wchodzenia z zabudową w bezpośrednie sąsiedztwo 

wód, maksymalnego zachowania pasów brzegowych w przypadku rekreacyjnego korzystania z wód  

(to jest przy budowie tras spacerowych, plaŜ, pomostów itp.) czy wręcz nasadzeń odpowiedniej 

roślinności [17]. Ochrona wód poprzez kształtowanie pasów roślinności brzegowej wzdłuŜ wód jest 

takŜe częścią Programu Rolnośrodowiskowego w pakiecie „Strefy buforowe”. 

 
Opisane wyŜej kwestie w duŜym stopniu odnoszą się do planowania przestrzennego  

i zagospodarowania terenu. W przypadku rzek, najlepszym sposobem ich ochrony jest racjonalne 

zagospodarowanie dolin rzecznych. Zupełnie normalną cechą rzek jest to, Ŝe niekiedy wylewają. 

Pozbawienie ich moŜliwości rozlania się na dany teren poprzez obwałowanie koryta spowoduje,  

Ŝe rzeka wyleje gdzie indziej. Pozostawienie rzece przestrzeni „do działania”, to jest m.in. 

wylewania w okresie wezbrań, moŜna osiągnąć niezwykle prosto – pozostawiając naturalne tereny 

zalewowe rzece, poprzez wyłączenie ich z uŜytkowania lub teŜ uŜytkowanie w sposób dostosowany 

do rzeki. Dotyczy to przede wszystkim nie zabudowywania naturalnych terenów zalewowych rzek - 

w razie przerwania wałów grozi to ogromną katastrofą. W przypadku konieczności obwałowania 

rzeki, celowa jest budowa wałów w moŜliwie duŜej odległości od koryta. Wówczas pozostaje 

strefa, w której rzeka moŜe wylewać, zmieniać swój bieg, a porastające brzeg rzeki lasy łęgowe, 

bagna i inne ekosystemy wodo-zaleŜne uzaleŜnione od zalewów rzecznych, są zachowane. 

Jednocześnie, pozostawienie rzece przestrzeni umoŜliwia opóźniony, niegroźny odpływ wód i jest 

jedną z podstawowych zasad zapobiegania powodzi. Zasada „rzece naleŜy zrobić miejsce” znalazła się 

na przykład w wieloletnim programie przeciwpowodziowym „Program dla Odry” [3, 16, 17, 19, 27].  

 

Oczywiście regulacja rzek jest niekiedy konieczna. Nie mniej, moŜe być prowadzona w sposób 

jak najmniej szkodliwy dla rzeki i jej doliny. Mowa o tzw. regulacji naturalnej. Główne cechy 

regulacji naturalnej to m.in.: przebudowa koryta tylko w miejscach, gdzie to konieczne, 

zachowanie łączności rzeki z akwenami w jej dolinie, zachowanie kształtów i przekrojów koryta 

zbliŜonych do naturalnych, stosowanie umocnień koryta tylko tam, gdzie to konieczne  

i z materiałów naturalnych lub w postaci umocnień roślinnych (zamiast betonowych) [17, 27].  
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Odrębną kwestią ochrony wód jest zachowanie ciągłości ekosystemów wód płynących (rzek, 

potoków, strumieni itd.), która często jest przerwana ze względu na poprzeczną zabudowę cieków. 

Budowle takie jak progi i stopnie często ograniczają lub zupełnie uniemoŜliwiają przemieszczanie 

się ryb wędrownych wzdłuŜ rzeki. Obecnie, zgodnie  

z art. 63 Ustawy Prawo Wodne, wszystkie nowo 

budowane obiekty gospodarki wodnej powinny być 

wyposaŜone w urządzenia zapewniające moŜliwość 

przemieszczania się ryb. Urządzenia takie, zwane 

takŜe komunikacjami dla organizmów, mogą mieć 

charakter tzw. przepławek (Rys. 4.2), ramp, kanałów 

obiegowych [2, 17, 24, 27]. Ich obecność jest 

niezwykle istotnym elementem ochrony ichtiofauny 

migrującej korytami rzek. Niestety, nadal jeszcze 

większość budowli piętrzących w Polsce takich 

urządzeń nie posiada bądź są one zaprojektowane lub zlokalizowane w sposób uniemoŜliwiający 

ich wykorzystanie przez ryby [2, 24, 22].  

 
Prawne aspekty wykorzystania i ochrony wód są zawarte m.in. w Ustawie Prawo Wodne, Ustawie 

Prawo Ochrony Środowiska, Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

 
Jednym z najwaŜniejszych aktów prawnych dotyczących ochrony wód jest unijna tzw. Ramowa 

Dyrektywa Wodna (RDW). Jako akt prawa europejskiego jest ona nadrzędna w stosunku do prawa 

polskiego. Główne cele gospodarki wodnej wyznaczone przez RDW to: 

 zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu,  

 promowanie zrównowaŜonego korzystania z wód,  

 ochrona wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym,  

 poprawa jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka,  

 zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych,  

 zmniejszenie skutków powodzi i suszy [www.rdw.org.pl].  

RDW nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej, a więc takŜe i Polskę, obowiązek 

osiągnięcia do roku 2015 dobrego stanu ekologicznego wód lub ich dobrego potencjału 

[www.rdw.org.pl]. Zgodnie z wymogami RDW przy ocenie stanu wód uwzględnia się szereg 

czynników, a nie jak dotąd – tylko jakość wód. Ocenie podlega stan ekologiczny, rozumiany jako 

wypadkowa czynników biologicznych, hydrologicznych, morfologicznych i fizyko-chemicznych,  

a w przypadku wód płynących - takŜe ich ciągłości. W tym systemie wybetonowane koryto rzeki, 

choćby prowadziło krystalicznie czystą wodę, nie uzyska statusu dobrego stanu ekologicznego.  

RDW wprowadza takŜe obowiązek sporządzania planów gospodarowania wodami w dorzeczu,  

to jest planów rozdziału wód pomiędzy ich róŜnymi uŜytkownikami. Na tym etapie naleŜy 

traktować takŜe środowiska wodne jako uŜytkowników wód i zapewnić ilość wody umoŜliwiającą 

ich przetrwanie [14]. 

M.W. 

Rys. 4.2 Przepławka dla ryb 
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OBSZAROWA OCHRONA WÓD  

czyli o Konwencji Ramsarskiej i śródmiejskich rezerwatach 

 
Ekosystemy wodne i wodo-zaleŜne są oczywiście chronione w ramach tzw. ochrony obszarowej  

ze względu na cechującą je róŜnorodność biologiczną, ich waŜną rolę siedliskową czy 

krajobrazową. Środowiska wodne chronione są obszarowo nie tylko na mocy prawa krajowego,  

ale i międzynarodowego. 

 
Niezwykle waŜną dla ochrony środowisk wodnych 

jest międzynarodowa Konwencja o obszarach 

wodno-błotnych mających znaczenie 

międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko Ŝyciowe 

ptactwa wodnego (tzw. Konwencja Ramsarska).  

Na mocy konwencji ochroną objęte są 1869 obszary  

o łącznej powierzchni ponad 183 mln. hektarów (stan 

na rok 2009). W Polsce jest to 13 obszarów  

o powierzchni ponad 125 tys. ha:  

 rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno,   

 Park Narodowy Ujście Warty (Rys. 4.3),  

 rezerwat przyrody Jezioro Karaś,   

 rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp,   

 rezerwat przyrody Jezioro Świdwie,  

 Biebrzański Park Narodowy (Rys. 4.4),  

 Słowiński Park Narodowy,   

 Stawy Milickie w Parku Krajobrazowym Dolina 

Baryczy,   

 Narwiański Park Narodowy,   

 Poleski Park Narodowy,   

 Wigierski Park Narodowy,   

 rezerwat przyrody Jezioro DruŜno,  

 Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym [www.ramsar.org, pl.wikipedia.org].  

 
Bardzo waŜnym narzędziem ochrony środowisk wodnych jest Europejska Sieć Obszarów 

Chronionych NATURA2000, funkcjonująca na mocy tzw. Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej [4, 5]. 

Około 40% siedlisk wymagających wyznaczenia obszarów NATURA2000 to siedliska wodne lub 

wodo-zaleŜne. Są to m.in. twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi 

łąkami ramienic, zalewane muliste brzegi rzek, róŜne typy torfowisk, bory i lasy bagienne, łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe. Spośród kręgowców, wymagających ochrony w formie wyznaczania obszarów 

NATURA2000, ponad 50% to gatunki związane z siedliskami wodnymi i wodno-zaleŜnymi, wśród 

A.B. 

Rys. 4.4 Biebrzański Park Narodowy 

Rys. 4.3 Park Narodowy Ujście Warty 
[commons.wikimedia.org] 
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roślin około 40% to gatunki związane z tymi 

siedliskami [4]. Świadczy to o ogromnej uwadze, 

jaką w sieci NATURA2000 poświęca się ochronie 

środowisk wodnych.  

 
Najcenniejsze ekosystemy wodne i wodo-zaleŜne 

objęte są oczywiście takŜe krajowymi formami 

ochrony przyrody w postaci rezerwatów, parków 

narodowych, parków krajobrazowych, zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych, uŜytków 

ekologicznych. TakŜe w miastach, nawet w duŜych 

aglomeracjach, znajdują się obiekty, takie jak 

jeziora, mokradła, starorzecza, objęte ochroną 

obszarową. Przykładowo, w granicach Warszawy 

(poza siecią NATURA2000, Mazowieckim Parkiem 

Krajobrazowym i Warszawskim Obszarem Chronionego 

Krajobrazu), znajdują się łącznie 23 obiekty 

chronione (rezerwaty, uŜytki ekologiczne, zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe), z czego 12 związanych 

jest bezpośrednio ze środowiskiem wodnym. Są to 

m.in. rezerwaty Jeziorko Czerniakowskie, Łosiowe 

Błota (Rys. 4.6), Kalinowa Łąka, Ławice Kępińskie,  

Wyspy Zawadowskie, Bagno Jacka, uŜytki ekologiczne 

- Jeziorko Imielińskie, Powsin i Powsinek, zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe - Park Olszyna, Zakole 

Wawerskie [http://zielona.um.warszawa.pl].  

 
 

RENATURYZACJA WÓD 

czyli czy da się naprawić jezioro? 

 
Wiele ekosystemów wodnych i wodo-zaleŜnych jest obecnie tak silnie zmienionych  

i zdegradowanych, Ŝe nawet ich najściślejsza ochrona nie spowoduje poprawy ich stanu. W wielu 

przypadkach, dla przywrócenia dobrego stanu wód, konieczne jest podjęcie działań naprawczych – 

leczniczych. Takie działania określa się mianem renaturyzacji. Zabiegi naprawcze podejmuje się 

zarówno w jeziorach, rzekach, jak i bagnach. Mają one oczywiście róŜne cele, formę i zakres, ale 

określane są wspólnie jako renaturyzacja. W odniesieniu do jezior mówi się często takŜe o rekultywacji.  

 
Silnie zdegradowane jeziora, nawet jeŜeli od pewnego momentu obejmiejmy je najściślejszą 

ochroną i wyelimujemy jakikolwiek dopływ zanieczyszczeń, same nie powrócą do dobrego stanu.  

 

Rys. 4.6 Łosiowe Błota w Warszawie  
[Kerguelen at pl.wikipedia] 

Rys. 4.5 Obszar NATURA2000 „Dolina Środkowej 
Wisły” poniŜej Wyszogrodu [maps.google.pl] 
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Zanieczyszczenia, które do nich trafiły, w znacznej mierze tam pozostają, bo jeziora i inne 

zbiorniki wodne działają jak magazyny materii. Jednocześnie, objawy eutrofizacji jezior  

i zbiorników wodnych są dokluczliwe – woda ma nieprzyjemny, mętny wygląd, zakwity wód 

uniemoŜliają kąpiel, a gdy zabraknie tlenu dochodzi do śnięcia ryb. Renaturyzacja jezior ma na 

celu przeciwdziałanie eutrofizacji, wyeliminowanie tych niekorzystnych zjawisk, umoŜliwienie 

wszechstronnego korzystania z jeziora (kąpiel, wędkarstwo itd.) oraz ogólną poprawę stanu 

ekosystemu, w tym jakości wód [7, 8, 12, 16, 25].  

Rekultywacja jezior moŜe polegać na wielu róŜnych zabiegach, stosowanych pojedyńczo lub 

razem czy w sposób sekwencyjny. Niektóre z nich mają charakter właściwego przeciwdziałania, 

inne to środki doraźne, przeciwobjawowe. PoniewaŜ podstawowym czynnikiem wywołującym 

eutrofizację wód jest fosfor, stosowane zabiegi naprawy jezior koncentrują się na jego usuwaniu  

lub „unieszkodliwianiu” poprzez wiązanie w formy niedostępne dla roślin. Przykłady takich 

zabiegów to: 

 usuwanie warstwy osadów dennych  

(osady denne stanowią magazyn fosforu  

w jeziorze – jest w nich zgromadzonycych 

średnio 90% całkowitej jeziornej puli fosforu), 

 usuwanie wód głębinowych (są one odtlenione 

i bogate w fosfor uwalniany z dna), 

 strącanie fosforu w celu jego związania  

w formach niedostępnych dla fitoplanktonu 

(fosfor moŜe być strącany za pomocą 

związków takich chlorek Ŝelaza, siarczan 

glinu, węglan wapnia, glina bentonitowa), 

 napowietrzanie wód głębinowych za pomocą 

specjalnych urządzeń – tzw. aeratorów  

(celem napowietrzania jest poprawa 

warunków tlenowych i zwiększenie wydajności 

wiązania fosforu w osadach dennych – osady 

denne uwalniają fosfor do toni wodnej  

w warunkach beztlenowych (Rys. 4.7)), 

 stosowanie słomy jęczmiennej w celu 

zahamowania rozwoju sinic (słoma 

jęczmienna rozkładająca się  

w wodzie wydziela substancje hamujące 

wzrost i rozwój komórek sinic; ze słomy 

formuje się bariery okalające na przykład 

plaŜe (Rys. 4.7)) [7, 8, 11, 12, 25].  

 

Bariery ze słomy jęczmiennej,  
Jezioro Ciechomickie [WZMiUW o. Płock] 

Osłona aeratora innego typu, Jezioro Ełckie 
 

Aerator na Jeziorze Głębokim  
[Pa3Widzi at pl.wikipedia] 

Rys. 4.7 Renaturyzacja jezior 
 

 

A.B. 
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Metod rekultywacji jezior jest wiele. Sposób naprawy 

jeziora zaleŜy od jego indywidualnych cech, uŜytkowania, 

otoczenia, stopnia degradacji, dostępnych środków. 

Rekultywacja jezior jest procesem niezwykle kosztownym, 

trudnym, dlugofalowym, dlatego w pierwszej kolejności 

naleŜy chronić ekosystemy jeziorne przed degradacją  

i zapobiegać ich eutrofizacji. W Polsce rekultywacji poddano 

jak dotąd kilkadziesiąt jezior. [7, 8, 11, 12, 25]. 

 
Renaturyzacja rzek ma odmienny charakter. Celem renatruryzacji rzek jest ogólnie mówiąc 

przywrócenie im stanu zbliŜonego do naturalnego, w tym procesów i zjawisk, które w warunkach 

naturalnych zachodzą w wodach płynących. Renaturyzacja rzek moŜe dotyczyć nie tylko samego 

koryta, ale i strefy brzegowej czy terenów zalewowych. Renaturyzację rzek podejmuje się w celu: 

 nadania rzece bardziej naturalnego wyglądu i jej wkomponowania krajobraz (m.in. poprzez 

łagodniejsze nachylenie brzegów, wprowadzenie roślinności, nadanie rzece 

krzywoliniowego kształtu w miejsce wyprostowanego), 

 poprawy ciągłości rzeki i odbudowy jej funkcji jako korytarza ekologicznego  

(na przykład poprzez przebudowę przepławek na bardziej dostępne dla ryb), 

 poprawy ekologicznej łączności rzeki z terenami zalewowymi (poprzez połączenia koryta  

z odciętymi wcześniej starorzeczami czy umoŜliwienie rzece wylewania), 

 zwiększenia róŜnorodności siedliskowej i biologicznej (poprzez zróŜnicowanie warunków 

głębokościowych, świetlnych, termicznych w korycie, przywrócenie roślinności itp.), 

 poprawy warunków rekreacji i zwiększenie dostępności rzeki dla ludzi 

(na przykład poprzez nadanie brzegom łagodniejszego nachylenia), 

 poprawy jakości wody poprzez przywrócenie procesów samooczyszczania  

(m.in. poprzez wprowadzenie roślinności w korycie), 

 zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego (poprzez rozsunięcie wałów i pozostawienie 

rzece większej przestrzeni) [17, 18, 21, 24, 27].  

 

Przykładem działań renaturyzacyjnych jest nadanie wyprostowanej rzece biegu 

krzywoliniowego. Efekt taki moŜna uzyskać na przykład poprzez połączenie koryta z odciętymi  

w trakcie regulacji starorzeczami czy poprzez sztuczne utworzenie zatok lub wcięć. Prostszym 

rozwiązaniem jest wprowadzenie do koryta elementów, które będą sterować kierunkiem przepływu 

tak, Ŝe woda stopniowo wyŜłobi koryto o niereguralnym kształcie, z zatokami, wcięciami, 

wybojami. W ten sposób przywrócone zostaną naturalne procesy erozji i sedymentacji, powstaną 

miejsca o zróŜnicowanych warunkach (świetlnych i termicznych, miejsca szybszego i powolnego 

przepływu wody, płytsze i głębsze), a więc zróŜnicowane mikrosiedliska dla organizmów wodnych.  

Rolę takich elementów kierujących przepływem wody mogą pełnić nie tylko specjalnie na ten cel 

wprowadzane małe budowle (jak na przykład progi), ale takŜe elementy naturalne, takie jak  

 

Pierwszym rekultywowanym  

w naszym kraju zbiornikiem było 

Jezioro Kortowskie (proces 

rekultywacji rozpoczęto w 1956 r.). 

Inne renaturyzowane jeziora  

to m.in.: Pakoskie Północne, 

Ełckie, Gopło, Miedwie, Długie, 

Zdworskie, Gołdap. 
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kamienie czy pnie drzew. Elementy te, poza tym Ŝe odpowiednio kierują przepływem wody  

i stymulują zjawisko erozji i sedymentacji, stanowią tzw. elemety habitatowe, to jest tworzą 

przestrzeń do bytowania dla fauny i flory wodnej [27].  

Innym, choć znacznie trudniejszym środkiem renaturyzacji, 

jest wspomnane juŜ odsunięcie wałów przeciwpowdziowych 

od koryta i pozostawienie do dyspozycji rzeki „większej 

przestrzeni”, w której rzeka moŜe wylewać oraz kształtować 

i zasilać siedliska łęgowe [18, 21, 27]. WaŜnym narzędziem 

renaturyzacji jest wprowadzanie roślinności do koryta  

i w strefie brzegowej, w tym na przykład roślinnej zabudowy 

brzegów w miejsce umocnień betonowych. Roślinność sama 

w sobie tworzy siedliska dla fauny wodnej, powoduje takŜe 

zróŜnicowanie warunków panujących w wodzie (na przykład 

poprzez zacienienie, spowolnienie przepływu itp.), wpływa na moŜliwości samooczyszczania rzeki, 

stanowi naturalny filtr ochronny.  Obecność roślinności nadaje rzece takŜe bardziej naturalny 

wygląd, spaja ją z krajobrazem. Aby roślinność mogła zasiedlać brzregi rzeki, nadaje się im 

łagodniejsze nachylenie (w miejsce niekiedy prawie pionowych skarp), co czyni rzekę takŜe 

bardziej dostępną i widoczną dla ludzi [18, 21, 27].  

Renaturyzacja rzek, podobnie jak jezior, jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym  

i kosztownym. Co więcej, renaturyzacja wód płynących, jest często przedsięwzięciem 

kompromisowym – musi uwzględniać nie tylko przyrodnicze, ale i społeczno-gospodarcze funkcje 

rzeki, w tym szczególnie odprowadzanie wód deszczowych i  wymogi ochrony przeciwpowodziowej 

[18, 21, 27].  

 
Renaturyzacji poddawane są takŜe mokradła. Ich podstawowym zagroŜeniem jest utrata zasobów 

wodnych. Przez odpowiednie zabiegi, polegające na ograniczeniu odpływu wód z mokradeł, 

moŜliwe jest powstrzymanie ich degradacji. Zahamowanie odpływu moŜliwe jest na przykład 

poprzez budowę zastawek na rowach odwadniających obszar mokradła. W przypadku torfowisk, 

zahamowanie odpływu moŜe być pomocne jedynie w przypadku niezbyt jeszcze posuniętej 

degradacji warstwy torfu [16].    

W renaturyzacji dolin rzecznych i znajdujących się  

w nich mokradeł pomocne okazują się niekiedy bobry 

(Castor fiber). Poprzez budowę „tam” na ciekach 

(Rys. 4.8) przyczyniają się do podniesienia się 

poziomu wód gruntowych, co korzystnie wpływa na 

przykład na oszuszone łąki. Z tych samych względów 

wykorzystuje się niekiedy bobry dla zwiększenia 

retencji wód na danym obszarze [9].   

 
 

Rys. 4.8 Tama bobrza 

M.W. 

Przykładem renaturyzowanej 

obecnie rzeki jest Sokołówka  

w Łodzi, dopływ Bzury. W ramach 

projektu renaturyzacji rzeki  

na pewnym odcinku utworzone 

zostanie meandrujące koryto, strefy 

roślinności buforowej wzdłuŜ biegu 

oraz roślinne podczyszczalnie na 

wylotach kanalizacji deszczowej 

[www.czystemiasto.uml.lodz.pl]. 
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OCHRONA WÓD NA CO DZIEŃ 

czyli o perlatorach i zielonych środkach czystości  

 
KaŜdego dnia wielokrotnie korzystamy z zasobów wodnych. Polak zuŜywa nawet 200 litrów 

wody na dobę. Składają się na to m.in. gotowanie i picie, higiena ciała, porządki, pranie, 

spłukiwanie toalety itd. Jednocześnie, kaŜdego dnia zanieczyszczamy wodę, produkując w ten 

sposób ścieki. W związku z tym w naszych codziennym Ŝyciu wywieramy znaczny wpływ na stan 

zasobów wodnych. Oznacza to takŜe, Ŝe kaŜdego dnia, odpowiednio postępując z wodą, moŜemy ją 

chronić. Oto kilka praktycznych rad: 

 
W domu 

 Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, jeŜeli 

moŜesz ją wykorzystać w jakimkolwiek celu,  

na przykład do podlewania kwiatów, ogrodu, 

sprzątania. 

 Napraw kapiące krany, nieszczelne spłuczki, 

wymień uszczelki. Za tę bezsensownie straconą 

zuŜytą wodę zapłacisz Ty. 

 Unikaj zbędnego spłukiwania toalety – nie wyrzucaj odpadów do muszli klozetowej. 

Chusteczki i inne tego typu śmieci wynieś do kosza. Spłukiwanie toalety pochłania dziennie 

od kilku do kilkudziesięciu litrów wody! 

 Kąpiel to zuŜycie nawet 150 l wody, a by wziąć 5-minutowy prysznic potrzeba 50 l. Zamiast 

kąpieli bierz prysznic, uŜywaj małej ilości wody do kąpieli.  

 Zakręć wodę, kiedy myjesz zęby, golisz się, mydlisz twarz i ciało. 

 UŜywaj zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy są pełne, wybieraj program oszczędnościowy. 

 Podczas zmywania ręcznego napełnij jedna komorę zlewu lub miskę wodą z płynem. Zakręć 

wodę w trakcie czyszczenia naczyń. Płucz je pod niewielkim strumieniem bieŜącej wody. 

 Nie uŜywaj bieŜącej wody do rozmraŜania mięsa lub mroŜonek.  

 Aby dobrze spłukać odpady ze zlewozmywaka, potrzeba duŜo wody. Jeśli masz taką 

moŜliwość, załóŜ kompostownik na resztki jedzenia, odpadki organiczne.  

 UŜywaj i stosuj sprzęty i rozwiązania oszczędzające wodę:  

 Zamontuj w swojej toalecie podwójną spłuczkę, pozwalającą na spłukiwanie mniejszą 

i większą objętością wody, zaleŜnie od potrzeb. 

 Zastąp natrysk i krany wersją oszczędnościową. Urządzeniem znacznie 

zmniejszającym zuŜycie wody są tzw. perlatory, napowietrzające wodę, a przez to 

zwiększające optycznie objętość wypływającego strumienia wody. W obecności 

perlatorów zuŜywa się nawet o połowę wody mniej. 

 Kupując sprzęty zuŜywające wodę, wybieraj te posiadające takŜe opcje 

wodooszczędne. Obecnie niektóre zmywarki posiadają nawet opcję ponownego 

uŜywania wody do następnego zmywania. 

JeŜeli z kranu co 3 sekundy kapie 

kropla wody, to przez godzinę uzbiera 

się jej prawie szklanka (0,2 litra),  

a przez rok - 17 wanien. StruŜka wody 

grubości około 1 mm cieknąca  

ze spłuczki to 9 litrów na godzinę i aŜ 

789 wanien w ciągu roku.  
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 UŜywaj środków czystości niezawierających fosforanów (posiadają na opakowaniu napis  

„low phosphate”, „phosphate free”, "nie zawiera fosforanów"), chloru oraz preparaty 

biodegradowalne. Informacje nt. proszków do prania niezawierających fosforanów 

znajdziesz na stronie http://wwf.pl/informacje/news.php?idn=350.  

 Ograniczaj ilość stosowanych środków czystości (uŜywaj wybielacza tylko, gdy jest to 

konieczne, zamiast Ŝrącego „kreta” uŜywaj specjalnych dysz do czyszczenia, rozsądnie 

dawkuj płyn do mycia naczyń, proszek do prania itd.). 

 W miarę moŜliwości, uŜywaj ekologicznych 

środków czystości. Są to preparaty 

niezawierające detergentów, wyprodukowane na 

bazie składników naturalnych, takich jak kwasy 

owocowe, oleje itp.  

 Nie wylewaj do kanalizacji resztek farby, 

lakieru, oleju, leków i innych produktów chemicznych.  

 Nie wyrzucaj do kanalizacji resztek jedzenia i innych produktów. 

 JeŜeli Twój dom nie jest podłączony do kanalizacji, a nieczystości gromadzone są  

w zbiorniku bezodpływowym, Twoja rodzina powinna zadbać o jego szczelność i regularne 

opróŜnianie przez powołane do tego słuŜby. W miarę moŜliwości, moŜecie takŜe wyposaŜyć 

swój dom w tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków. 

 
Na zewnątrz 

 Gromadź deszczówkę i wykorzystuj ją na przykład 

do podlewania ogródka, mycia podjazdu itp. 

 Trawnik podlewaj oszczędnie. Trawa potrzebuje 

podlewania latem co 5 - 7 dni. Obfity deszcz 

eliminuje konieczność podlewania nawet  

do 2 tygodni. 

 Podlewaj trawniki wczesnym rankiem, kiedy 

temperatura i prędkość wiatru są najniŜsze.  

To zmniejsza straty wody spowodowane 

parowaniem. 

 Nie mocz ulicy, podjazdu i chodnika. Podlewaj tak, aby nawadniać tylko roślinność, a nie 

miejsca wybetonowane. 

 UŜywaj najbardziej ekonomicznego zraszacza. 

 Unikaj zbyt duŜej ilości nawozów, bo zwiększają zapotrzebowanie trawy na wodę. Stosuj 

te, które zawierają wolno uwalniające się nierozpuszczalne w wodzie formy azotu. 

 Okrywaj ziemię korą dla zachowania wilgotności. To pomaga kontrolować chwasty,  

które konkurują z roślinami o wodę. 

 

 

Najlepiej znanym Polakom sposobem 

oszczędzania wody jest jej zakręcanie 

podczas mycia - co drugi Polak zna tę 

metodę. Co trzeci rozumie, Ŝe waŜna jest 

takŜe dbałość o instalacje wodne,  

a jedynie co piąty jako metodę 

racjonalnego wykorzystania wody 

wskazuje oszczędne podlewanie ogródka 

(wyniki badania "Polacy a świadomość 

oszczędzania wody" przeprowadzonego   

w ramach Kampanii Wodnej Polskiej Akcji 

Humanitarnej i Cisowianki [woda.org.pl]). 

MoŜesz takŜe sporządzić środki 

czystości samodzielnie, wykorzystując 

do tego składniki takie jak kwas 

cytrynowy czy ocet. Recepty znajdziesz 

w Internecie.  
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 Niektóre rośliny nie potrzebują zbyt częstego podlewania i zazwyczaj mogą przetrwać 

okresy suszy bez podlewania. Urządzając ogród, grupuj rośliny o podobnych wymaganiach 

wodnych. 

 Samochód myj wodą z wiadra, a nie z węŜa. Nie myj teŜ węŜem wjazdu czy chodnika - 

uŜywaj szczotki. To zaoszczędzi setki litrów wody. 

 WyposaŜ swój wąŜ w zamykaną końcówkę, która pozwala regulować strumień wody. Kiedy 

skończysz, zakręć kran, aby uniknąć przecieków. 

 Sprawdzaj regularnie połączenia i zawory w węŜu. 

 Nigdy nie myj samochodu w rzece czy jeziorze. 

 Myj samochód w myjni, która stosuje recykling wody.  

 Sprawdź, czy w Twoim samochodzie nie ma wycieku oleju ani benzyny, napraw uszczelki 

odpowiedzialne za ewentualne wycieki. 

 Nigdy nie wyrzucaj śmieci do wód ani nie wylewaj do nich jakichkolwiek nieczystości,  

w szczególności resztek produktów chemicznych.  

 
A takŜe: 

 Zgłaszaj wszystkie zauwaŜone miejsca, w których występują straty wody (uszkodzone rury, 

otwarte hydranty, zbędne zraszacze) wodociągom, lokalnym władzom lub właścicielom.  

To samo dotyczy wszelkich zauwaŜonych przez Ciebie miejsc wylewisk ścieków, wyrzucania 

śmieci do wód itp. 

 Zachęcaj wszystkich do oszczędnego uŜywania wody i jej jak najmniejszego 

zanieczyszczania. 

 
Zbiór rad opracowano na podstawie [23] oraz [www.wikihow.com/Save-Water, www.woda.org.pl, 

www.wodociagi.ustka.pl, www.soluvert.pl, www.gajanet.pl, www.hydrologie.uni-oldenburg.de].  
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