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Słowo wstępne 

Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość

Oddajemy w  Państwa ręce publikację, zawierającą informację na temat najnowszych badań w  tematyce „woda 
i krajobraz”.

Wszystkie prognozy globalne i regionalne potwierdzają, że wartość wody wzrasta z roku na rok. Nasza przyszłość 
będzie zależeć od stałych dostaw wody dla ludzi, przyrody i zdrowego klimatu. Opieka nad krajobrazem jest jednym 
z kluczowych wyzwań dla naszej przyszłości.

Obecna ingerencja w krajobraz zwiększa ryzyko pogorszenia się stanu wielu powiązanych ze sobą obszarów: 
• stanu wód (brak wody w glebie i podłożu - wysychanie źródeł, pogorszenie jakości wód, brak opadów, długie 

okresy suszy); 
• środowiska (utrata różnorodności biologicznej); 
• bezpieczeństwa żywności (spadek potencjału produkcyjnego gleby); 
• zagrożenia klimatycznego (przegrzanie ekosystemu, wzrost częstotliwości i  intensywności ekstremów 

pogodowych i klęsk żywiołowych); 
• życia społecznego (pogarszające się warunki życia, ubóstwo aż do niedoborów żywności i głodu, fale migracyjne). 
Wszystkie te problemy mają wspólną podstawę, tj. niedobór wody w otoczeniu.
Niniejsza publikacja opiera się na najnowszych badaniach ekspertów oraz możliwościach odwrócenia wysychania 

krajobrazu w różnych dziedzinach naszego życia.
Zwróciliśmy się do ekspertów z Polski i ze Słowacji, którzy od wielu lat zajmują się problemem niedoboru wody 

i wodą w środowisku. Wraz z nimi przygotowaliśmy 5 oddzielnych szkoleń tematycznych, aby dostosować je do głównych 
obszarów pracy w otoczeniu. 

Publikacja ta jest podsumowaniem wykładów wybranych ekspertów.

Publikacja została wydana w ramach projektu: Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajo-
braz, przyszłość/Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, podnebie, krajina, budúcnosť nr INT/EB/BES/3/
V/B/0182

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa

Egzemplarz bezpłatny

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i nie może być ona utożsamiana 
z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej

Partner Wiodący: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.
Partner: OZ Chováme doma

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. (EUWT TRITIA) jest międzynarodową organiza-
cją z siedzibą w Cieszynie, której reprezentantami są członkowie samorządu regionalnego, a dokładnie: Kraju Morawsko-
Śląskiego (CZ), Województwa Śląskiego (PL) i  Samorządowego Kraju Żylińskiego (SK). Organizacja działa na rzecz 
wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, realizując wspólne projeky służące rozwojowi tego obszaru przygra-
nicznego www.egtctritia.eu 

Občianske združenie Chováme doma jest organizacją pozarządową zajmującą się tematyką rolnictwa tradycyjnego 
i ekologicznego. Celem działania tej organizacji jest szerzenie świadomości, promocja i wspieranie hodowli tradycyjnych 
zwierząt gospodarskich, zwyczajów i tradycji ludowych oraz pozytywnego stosunku do przyrody www.chovamedoma.sk 

ISBN: 978-83-951644-6-0
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1.

WODA W EKOSYSTEMIE LEŚNYM
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‚‚Las w krajobrazie i woda w lesie”
Doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD., Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu  

1. KRAJOBRAZ I CZŁOWIEK

Krajobraz, wzajemnie powiązany system komponentów, składa się z geosfery, pedosfery, hydrosfery, biosfery, noosfery 
(sfery człowieka i jego działalności) oraz atmosfery. To powiązanie, które bywa odmienne z powodu różnorodności i dy-
namiki tych składników terenu, czyni krajobraz specyficznym. Tak jak każdy kucharz ma swój własny przepis na gulasz, 
którego smak ujawnia jego autora, tak samo krajobraz jest mieszanką różnych form geologicznych, geomorfologicznych, 
warunków hydro-meteorologicznych, gleb, biosfery i działalności człowieka w nim. W ten sposób powstają wyjątkowe 
zakątki i obszary naszej ojczyzny, których często nawet nie zauważamy w naszym zabieganym życiu. 

Być może najbardziej aktywnym czynnikiem przekształcania krajobrazu jest człowiek i  jego działania 
w krajobrazie. Człowiek może aktywnie poprawiać krajobraz, mądrze nim zarządzać, ale może też bezceremonialnie 
i  w  sposób nieuprawniony go niszczyć.  I  tak bywało w  całej historii ludzkości. Pierwszym bardzo znaczącym tego 
typu oddziaływaniem była niewątpliwie rewolucja neolityczna. Po ustąpieniu ostatniej epoki lodowcowej i  zmianach 
klimatycznych między 15 000 a 10 000 lat p.n.e., sposób zaspokojenia potrzeb życiowych człowieka stopniowo zaczął 
się zmieniać i  z  koczowniczego trybu życia myśliwego, stopniowo przechodził w  rolnika. Okres ten przeżywał swój 
największy rozkwit na obszarze Żyznego Półksiężyca (Irak, Iran, Syria, Turcja, Palestyna) i był sukcesywnie przyjmowany 
przez ludy Europy Środkowej. Z czasem nastąpił podział pracy, organizacja społeczeństwa i ewolucyjny wzrost liczby 
ludności. Więcej ludzi potrzebowało więcej żywności, więcej i  większych budynków, a  nowo udomowione zwierzęta 
potrzebowały pastwisk. Oznaczało to większe zapotrzebowanie na drewno budowlane, opał, miejsce na pastwiska, 
a także na produkcję rolną, co prowadziło do pierwszej znaczącej presji na wcześniej stosunkowo nietknięty krajobraz, 
w większości pokryty lasami klimaksowymi o różnych typach, zgodnie z lokalnymi warunkami naturalnymi. Pierwsze 
ustąpienia lasu spowodowane przez człowieka-rolnika nastąpiło na terenach jego siedlisk, które – logicznie rzecz biorąc 
– znajdowały się w pobliżu źródeł wody. Oznaczało to wkraczanie w zwarte lasy łęgowe, które musiały ustąpić miejsca 
interesom człowieka. 

Kolejną poważną interwencją człowieka w lasy na Węgrzech była tzw. kolonizacja niemiecka, a także górnicza, która 
rozpoczęła się w okresie średniowiecza (od XII w.). Zaproszenie niemieckich osadników – specjalistów w dziedzinie 
wydobycia i obróbki metali szlachetnych – doprowadziło do znacznego wylesienia terenów ówczesnych Górnych Węgier, 
które mniej więcej odpowiadały dzisiejszemu terytorium Słowacji. Wylesianie miało miejsce głównie na obszarze 
ośrodków górniczych (Góry Szczawnickie, Góry Kremnickie, Rudawy Słowackie, region Horné Ponitrie i  Spisz). 
Zapotrzebowanie na drewno kopalniane, a  także na węgiel drzewny do obróbki wydobywanych metali i  oczywiście 
związana z  tym działalność budowlana, doprowadziły do znacznego zmniejszenia powierzchni lasów. Jednak do XV 
lub połowy XVI wieku drewno było swobodnie pozyskiwane bez istotniejszych regulacji. Cesarz Maksymilian II, zdając 
sobie sprawę z dość katastrofalnej sytuacji ze stanem i zmniejszoną powierzchnią lasów, zwłaszcza w środkowej Słowacji, 
wprowadził po raz pierwszy zarządzenie leśne regulujące wyrąb i wypas zwierząt w  lasach. Chociaż głównym celem 
ochrony lasów w XVI wieku było przede wszystkim zapewnienie trwałych dostaw drewna na potrzeby górnictwa, ten 
etap można również uznać za pierwsze początki ochrony środowiska leśnego lub naturalnego. 

Trzecim poważnym ciosem dla lasów była tzw. kolonizacja wołoska od XIV do XVII w., która w przeciwieństwie 
do kolonizacji górniczej skupiła się na zasiedlaniu pogórzy, gdzie nowi osadnicy zajmowali się głównie pasterstwem. 
W znacznym stopniu zdegradowało to jednak lasy podgórskie i górskie. Powstały hale. Osadnictwo na prawie wołoskim 
dało początek grupom etnicznym Górali i Łemków, które są wspólne dla Polski i Słowacji. 

Powyższe procesy, prowadzące w  naturalny sposób do intensywnej eksploatacji krajobrazu leśnego i  jego 
przekształcania, skłoniły wspomnianego już cesarza Maksymiliana II do wprowadzenia pierwszego zarządzenia leśnego 
(Constitutio Maximiliana). Zostało ono później zastąpione przez Porządek leśny Marii Teresy dla Węgier z 1769 roku. 
W zarządzeniu tym po raz pierwszy pojawiły się wymogi dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej. W tym okresie 
(1770) cesarzowa wydała statut, który dał początek słynnej Akademii Górniczej w  Bańskiej Szczawnicy, kształcącej 
poza naukami górniczymi i technicznymi kształciła także studentów w zakresie leśnictwa. W 1808 r. powstał niezależny 
instytut leśny, który zapoczątkował systematyczną edukację leśną, a jego tradycja do dziś jest kultywowana na Słowacji. 
Pojawienie się nauki i szkolnictwa górniczego i  leśnego, uświadomienie sobie błędów przeszłości i potrzeba poprawy 
krajobrazu leśnego doprowadziły w 1789 r. do zatwierdzenia artykułu 31 Węgierskiej ustawy leśnej, która po raz pierwszy 
w  sposób ścisły ustawowo określiła zasady i  metody zrównoważonej gospodarki leśnej. Ustanowiła ona plany leśne, 
a  także obowiązek prowadzenia gospodarki leśnej przez zawodowych leśników. Oczywiste jest zatem, że gospodarka 
leśna, od momentu jej profesjonalnego założenia i powstania, zajmowała się nie tylko kwestiami ekonomicznymi czy 
produkcyjnymi, ale również integralnie ochroną krajobrazu leśnego, tj. wody, gleby, fauny i flory. Jednocześnie można 
stwierdzić, że gospodarka leśna i  ochrona środowiska leśnego została ustanowiona w  już znacznie przekształconym 
krajobrazie, który dziś nazywamy krajobrazem kulturowym. Żyjemy zatem w krajobrazie kulturowym, który w przeszłości 
był celowo (choć nie zawsze „kulturowo”) zagospodarowywany, przekształcany przez człowieka, a  zatem znacznie 
zmieniony. Jednocześnie z tej krótkiej wyprawy historycznej wynika, że człowiek (oczywiście na ówczesnym poziomie 
wiedzy) reagował na negatywne tendencje prowadzące do dewastacji środowiska leśnego, starając się odwrócić ten 
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niekorzystny rozwój. Wraz z rozwojem nauki i społeczeństwa ludzkiego zmieniały się poglądy i wymagania wobec lasów 
i ekosystemów leśnych. Obecnie wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie społeczne na głównie pozaprodukcyjne funkcje lasów 
(rekreacja, lekka turystyka, obserwacja dzikich zwierząt, zapewnienie funkcji gospodarki wodnej, higiena lasu, ochrona 
gleb itp.), ale także na funkcje produkcyjne. Zadaniem nowoczesnego leśnictwa w  XXI wieku jest więc zapewnienie 
zrównoważonej i  przyjaznej przyrodzie gospodarki leśnej. Zadanie to jest bardzo trudne ze względu na zachodzące 
zmiany klimatyczne, nadającym wysiłkom znaczną dynamikę, na którą w przeszłości gospodarka leśna i ochrona lasów 
nie były przygotowane. To zadanie jest dziś tym bardziej wymagające. Dlatego też potrzebna jest współpraca wszystkich. 
Za las i jego przetrwanie w tych trudnych czasach odpowiedzialny jest każdy z nas. Żyjemy w krajobrazie kulturowym, 
więc spróbujmy przyjąć kulturowe podejście do naszego największego dobra, jakim są nasze lasy. 

2. LAS W KRAJOBRAZIE

Las jest sercem krajobrazu. W lesie, który w dzisiejszym krajobrazie jest najbardziej stabilną częścią środowiska, mają 
miejsce wydarzenia, które dają życie całemu otoczeniu. A tym samym gwarantują jakość ludzkiego życia. W lasach wiele 
rzek bardzo często ma swoje źródła. W lasach i w leśnej glebie woda filtruje, stabilizuje i łagodzi spływy ze zlewni. To 
podstawa małego obiegu wody. Las jest filtrem powietrza, pełni funkcje higieniczne. Las łagodzi również skutki suszy 
i schładza otaczający teren. Las jest biokorytarzem dla migracji dzikich zwierząt, a więc las jest bankiem genów dla całe-
go terenu. W lesie zregenerujesz swoje siły. Z ręką na sercu, gdzie wolałbyś pójść pobiegać? Do parku leśnego czy na 
tartanową ścieżkę? Las ożywia krajobraz. Ale jeśli nie będziemy o niego dbać, zacznie podupadać. Marniejący las nie 
może zapewnić dobrej jakości życia otoczeniu. W tym kontekście przychodzi mi na myśl inna analogia medyczna. Palacz 
nie dba o swoje serce. Jego stan ulega stopniowemu pogorszeniu, a w ten sposób również ciało palacza. Jest to dość proste 
wyjaśnienie, które nie wymaga dalszych komentarzy. 

W przypadku lasu jest to jednak trochę bardziej skomplikowane. Las i otaczający go krajobraz komunikują się ze sobą 
poprzez sprzężenia zwrotne ekosystemu. Jeśli w otaczającym krajobrazie (ekosystemie miejskim lub agroekosystemach) 
dokonywane są niewłaściwe ingerencje, reaguje na nie również otaczający las. Dobrym przykładem jest nieprzemyślana 
budowa barier migracyjnych w  postaci autostrad bez wystarczających i  odpowiednio zaprojektowanych ekoduktów. 
Prowadzi to do fragmentacji krajobrazu, a  także lasu, stopniowego zubożenia migracji genowej, a  tym samym do 
różnorodnych zmian w  różnorodności wewnątrzgatunkowej i  międzygatunkowej. Innym przykładem jest presja na 
budowę dużych ośrodków narciarskich, które nie tylko wpływają na faunę i florę, ale także na system wodny krajobrazu. 
Podobnym przykładem negatywnego wpływu działalności człowieka na las jest głębokie wydobycie węgla brunatnego 
w  rejonie Górnej Nitry. W  wyniku podkopywania terenu powstały liczne spękania drenujące środowisko gruntowo-
geologiczne i powodujące zanikanie gruntu i wód gruntowych w wyrobiskach górniczych. Prowadzi to do znacznego 
osłabienia lasów nad kopalniami w rejonie Cígeľ i Sebedražie. Tak osłabione lasy mogą łatwo ulec szkodnikom biotycznym 
lub abiotycznym czynnikom niszczącym, nie wspominając o konsekwencjach dla systemu wodnego lokalnych potoków. 

I odwrotnie, poprzez racjonalne podejście do planowania krajobrazu, lub poprzez wyznaczanie stref funkcjonalnych, 
możemy stworzyć pozytywną, kooperacyjną całość pomiędzy krajobrazem miejskim a krajobrazem leśnym, lub w sposób 
delikatny możemy próbować stworzyć krajobraz rolno-leśny (sylwo-pastoralny). To właśnie ta ostatnia koncepcja wydaje 
się być interesującym kandydatem do stworzenia zrównoważonego typu krajobrazu produkcyjnego. 

Należy jednak dodać, że te nowoczesne koncepcje, które potencjalnie przynoszą jednocześnie korzyści i ochronę 
lasów, nie mogą się obejść bez zasadniczych zmian w sposobie życia ludzi. Na przykład ekosystem rolno-leśny nie może 
zapewnić równie wysokiej produkcji żywności w porównaniu z intensywnym rolnictwem wielkoobszarowym. Oznacza to 
zatem, że człowiek musiałby przestać ją marnować. Również koncepcja stref miejskich na obrzeżach krajobrazów leśnych 
nieuchronnie zakłada ograniczenie niektórych działań, które są powszechne w  miejskiej zabudowie indywidualnej. 
Niewłaściwe jest na przykład przekształcanie zbiorowisk łąkowych w  murawy uprawne na skraju lasu, a  gospodarka 
odpadami musiałaby być na bardzo wysokim i wyszukanym poziomie.

Widzimy więc, że wpływ lasu na otaczający go krajobraz zależy nie tylko od dbałości i ochrony samego lasu, ale 
także od pielęgnacji krajobrazu jako całości. Nie jest więc możliwe wyrwanie lasu z kontekstu ogólnego stanu terenu. 
Możemy zatem stwierdzić, że las jest odbiciem otaczającego go krajobrazu, a jednocześnie, że otaczający go krajobraz 
jest odbiciem stanu lasu. Chociaż wspomniałem na początku, że las jest sercem krajobrazu (co jest prawdą), musimy 
również dbać o niego w szerszym kontekście przestrzennym. Przykłady te pokazują również, jak krajobraz i jego części 
składowe są ze sobą powiązane. Istnieją naukowe i teoretyczne podstawy dla zrównoważonego życia krajobrazów i lasów 
(np. agroleśnictwo). Trzeba je jednak zaakceptować i zdobyć się na odwagę, by je wdrożyć. A to z pewnością nie jest łatwe.

Dlatego naszym obowiązkiem jest dbanie o las i otaczającą go przyrodę w taki sam sposób. To ostatecznie poprawi 
jakość naszego własnego życia.

3. WODA W LASACH

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się zagadnieniu zapewnienia zdrowia i żywotności lasom. Wyjaśniliśmy w prosty 
sposób, że zdrowy las spełnia wiele funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych. Jedną z tych niezastąpionych funkcji 
lasu dla całego krajobrazu i życia w nim są funkcje związane z gospodarką wodną i ochroną wód. Wiążą się z optymal-
nym systemem wodnym krajobrazu leśnego, wsparciem małego obiegu wody w krajobrazie, zapewnieniem jakości wody 
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i zrównoważonych stanów wody w źródłach i przystrumieniowych obszarach rzek i potoków, które są w większości zlo-
kalizowane w zalesionych obszarach górskich. 

Droga wody rozpoczyna się od kondensacji i jej opadania w postaci kropel deszczu na powierzchnię ziemi. W lesie 
droga ta nie jest jednak prosta. Aby kropla mogła dotrzeć do powierzchni gleby, musi pokonać korony drzew lub dolne 
piętra młodych drzew, krzewów i  ziół leśnych. Wyłapują one duże ilości opadów, które nigdy nie docierają do gleby 
i tym samym nie biorą udziału w fizjologicznym parowaniu (transpiracji) lub spływie podpowierzchniowym ze zlewni 
przez pory glebowe lub przesączaniu do wód gruntowych. Zjawisko to nazywane jest przechwytywaniem opadu i określa 
procent opadu, który odparowuje bez korzyści w  procesie fizycznego parowania (ewaporacji) z  liści z  powrotem do 
powietrza. Nie uczestnicząc w fotosyntezie, woda zatrzymana na liściach i igłach drzew i krzewów nie jest wykorzystywana 
zbyt efektywnie, z wyjątkiem oczywiście fizycznie uwarunkowanego ochłodzenia atmosfery, gdy przechodzi ona ze stanu 
ciekłego w gazowy. Wydawać by się mogło, że jest to minus, ale nie jest to do końca prawda. Przeciwnie, korony drzew, 
krzewy i rośliny w runie zmniejszają erozyjną siłę padającego deszczu, chroniąc w ten sposób glebę leśną przed fizyczną 
degradacją. Jednocześnie zdolność przechwytywania wody przez porost zapewnia zwiększoną zdolność infiltracji wody 
do gleby, dzięki spowolnieniu i złagodzeniu siły i chwilowej ilości deszczu padającego na powierzchnię gleby. Powoduje 
to mniejsze generowanie spływów powierzchniowych w  porównaniu z  krajobrazami nie zalesionymi. Las częściowo 
chroni nas więc przed nagłymi falami powodziowymi z ulewnych deszczów. Dzieje się tak częściowo dlatego, że las ma 
swoje granice, które są związane z rodzajem gleby, geomorfologią i geologią terenu, aktualnym stanem gleby, a  także 
wielkością i intensywnością opadów. Przykłady te pokazują różnorodne efekty działania tylko jednego z wielu elementów 
obiegu wody w  krajobrazie leśnym – przechwytywania opadów. Podobnie jest w  przypadku innych składników 
systemu wodnego krajobrazu, tj. parowania i transpiracji, opadów pionowych i poziomych, spływu powierzchniowego 
i podpowierzchniowego itd.

Wielki system wodny, lub wielki obieg wody, to ciągła cyrkulacja wody między oceanami a  lądem poprzez 
parowanie, kondensację i opady, a następnie spływanie wody rzekami i spływ podpowierzchniowy z powrotem do mórz 
i oceanów. Przebieg tego cyklu jest w dużej mierze uzależniony od przebiegu i dynamiki ruchu formacji ciśnieniowych 
(w szczególności niżu atmosferycznego). W niżu atmosferycznym woda jest przenoszona z oceanów nad ląd w postaci 
chmur i  opadów, które z  nich pochodzą. W  normalnych okolicznościach wszystko jest w  porządku. W  atmosferze 
występują wyże atmosferyczne (pogodnie bez opadów), które przeplatają się z niżami atmosferycznymi (chmury i opady). 
Jednakże zmiany klimatyczne, które są spowodowane pompowaniem do atmosfery gazów aktywnych radiacyjnie, 
przekształcają bilans energetyczny Ziemi, zmieniając dynamikę atmosfery i  sprawiając, że pogoda staje się bardziej 
dzika i nieprzewidywalna. Prowadzi to często do sytuacji, w których przy wysokim ciśnieniu powietrza występują fale 
upałów, co skutkuje jasną, słoneczną i gorącą pogodą w lecie. Znamy to już z własnego doświadczenia. Prowadzi to do 
katastrofalnych susz, które są spowodowane właśnie tym, że wyż utrzymujący się stale nad lądem uniemożliwia napływ 
wody (zachmurzenie w  niżu atmosferycznym) z  oceanu nad ląd, blokując tym samym wielki obieg wody. W  takich 
sytuacjach, lasy lub hydrologicznie i ekologicznie stabilne tereny ponownie pomagają nam za pośrednictwem małego 
obiegu wody.

Mały obieg wody to sposób krążenia wody nad lądem. Występuje również w ramach dużego obiegu wody jako jego 
część. Prawdą pozostaje, że nie jest on tak „wodonośny” jak duży obieg wody, w rzeczywistości opiera się bowiem na 
niewielkiej ilości wody w porównaniu z dużym obiegiem. Może być jednak bardzo pomocny w krytycznych sytuacjach 
suszy kontynentalnej. 

Mały obieg wody ma również takie składniki jak duży obieg wody, którymi są transpiracja (parowanie fizjologiczne), 
ewaporacja (parowanie fizyczne), spływ powierzchniowy i podpowierzchniowy, opady atmosferyczne (poziome – mgła 
i pionowe – deszcz, grad, śnieg). Ten mniejszy brat dużego cyklu działa w następujący sposób. Woda wędrująca z oceanu 
spada na ląd podczas silnych opadów atmosferycznych, część tych opadów jest przechwytywana, część dociera do 
gleby, a następnie zaczyna płynąć z powrotem do oceanu w postaci rzek poprzez sieć rzeczną. Część wody jest jednak 
zwracana do atmosfery poprzez parowanie z ziemi, zwłaszcza z lasu. Woda ta dostaje się do górnej warstwy atmosfery, 
skrapla się, tworzy chmury i z nich pada deszcz. Z makrogeograficznego punktu widzenia dzieje się to praktycznie w tym 
samym miejscu. Oznacza to, że na zalesionym terenie woda z  lasu może „krążyć” kilka razy, zanim spłynie rzekami 
z powrotem do oceanu. Jest to nieodłączny wielokrotny „recykling” zasobów wodnych. Można zapytać, a kiedy będziemy 
mogli zobaczyć coś takiego na własne oczy? Odpowiedź jest prosta. Na przykład podczas letnich burz wynikających 
z ciepła. Dla jasności. Jest piękny słoneczny poranek, a nad szczytami gór tworzą się małe chmurki. W miarę upływu 
czasu i  siły promieni słonecznych stają się one coraz większe, aż około godziny 14.00-18.00 z  ogrodu lub basenu 
przegoni nas nagła burza, która z z hukiem wyrzuca w terenie kilka milimetrów dobroczynnej wilgoci. A godzinę po 
tym spektaklu znów jest jasne, słoneczne popołudnie. Skąd się wzięła ta wilgoć? Dlaczego ta burza powstała, skoro 
było słonecznie, a chmury tworzyły się dopiero nad zalesionymi górami? Z oparów. Z oparów z lasów. Gdyby ten mały 
cykl nie zadziałał, woda, która dostała się do ekosystemu w ciepły dzień przez burzę lub przelotne opady, spłynęłaby 
z powrotem przez sieć rzeczną wprost do oceanu. W ten sposób uczestniczyła w małym obiegu wody i wykonała kolejne 
lokalne „okrążenie”. Tak, to niewiele, może 5 mm opadu, co jest niewielką wartością w porównaniu z często 50-100 mm 
opadu, który spada podczas przechodzenia frontu ciepłego lub zimnego. Ale w pogodny dzień, kiedy ewapotranspiracja 
(całkowite parowanie) wynosi około 5 mm odparowanej wilgoci na 1 m2 powierzchni, oznacza to zerowe utraty wody. 
Dzieje się tak pomimo maksymalnych temperatur sięgających 30°C lub więcej. To zasługa małego obiegu wody. W ten 
sposób, w czasach, gdy woda z wielkiego obiegu wody z oceanu nie płynie do nas, zapewnia on efektywny recykling 
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wody na lądzie.  Można się zastanawiać, czy ten mały obieg wody działałby bez lasów. Odpowiedź brzmi: bardzo słabo 
i  z  dużo mniejszą skutecznością. Przyczyną tego jest właśnie fizjologiczne parowanie lasów, które jest kontrolowane 
i regulowane przez fotosyntezę, oraz efektywne zagospodarowanie gleby i próchnicy glebowej z wodą, która tylko bardzo 
powoli uwalnia wodę do rzek i w ten sposób reguluje spływ ze zlewni. Korony drzew powodują również, że temperatura 
powierzchni gleby jest znacznie niższa w porównaniu z obszarem niezalesionym i w ten sposób zapobiega fizycznemu 
parowaniu – ewaporacji. To znaczy, że woda wyparowuje stopniowo i wydajnie w porównaniu z terenem niezalesionym, 
ale w szczególności całkowita ilość wody zmagazynowana w bogatej w próchnicę glebie leśnej jest znacznie wyższa niż 
np. w suchym krajobrazie agrarnym. W ten sposób las zapewnia istnienie małego obiegu wody i ponownie podtrzymuje 
życie w krajobrazie nawet w czasach wielotygodniowej suszy i niedoboru wody z dużego obiegu. 

Dlatego potrzebny jest las z glebą próchniczną o odpowiednim systemie wodno-powietrznym, odpornymi okazami 
drzew i  krzewów w  wielu piętrach. Zapewnić to może tylko zdrowy i  stabilny las, który musi być zarządzany przez 
odpowiedzialnego leśnika, chroniącego te podstawowe i  fundamentalne atrybuty krajobrazu leśnego. W  tym, XXI 
wieku, czyni to z leśnika także zarządcę wód i obrońcę krajobrazu. Taka jest rola i wyzwanie współczesnego leśnictwa 
w warunkach zmieniającego się klimatu. 

Przykłady podane w tym krótkim eseju na temat lasów w krajobrazie i wody w lasach są z pewnością uproszczone 
i  wybrane jedynie w  celu zilustrowania złożonych interakcji w  systemie gleba-woda-roślina-atmosfera, który jest 
szczególnie zagrożony przez postępujące zmiany klimatyczne. 

„Możliwości retencji wody w środowisku leśnym”
Ing. Pavol Šutý, Ekostav Oščadnica

 
W krajobrazie leśnym, szczególnie w strefie fliszu, doszło do znacznego wylesienia na skutek karczowania lasów na dużą 
skalę. Pozyskiwanie drewna za pomocą ciężkich maszyn spowodowało powstanie dużej ilości dróg dojazdowych nie tylko 
na zboczach, ale również w potokach. Odpowiednie leśne drogi dojazdowe nie zostały wybudowane w wystarczającej 
ilości, a sam sposób podchodzenia do drewna wzdłuż zboczy spowodował zniszczenie terenu i powstanie głębokich bruzd 
erozyjnych. Szybko odprowadzają one wodę z lasu, drenując podłoże oraz osady i odpady z wycinki. Ludzie postrzegają 
takie krajobrazy jako zdegradowane, a podczas ekstremalnych opadów deszczu uważają je za główną przyczynę powodzi. 
Wszystkie negatywy w krajobrazie leśnym mają wpływ na szybszy spływ wody z obszaru, a w decydującym stopniu są 
przyczyną ciągłych powodzi, niedoboru wody w krajobrazie na terenie Słowacji.

Konieczne jest więc leczenie takiego chorego krajobrazu – rewitalizacja już powyżej wsi (miast) i  tym samym 
zmniejszenie ryzyka szkód spowodowanych przez powodzie i  susze. Konieczne jest skupienie się na retencji wody 
w  mikrozlewniach powyżej terenów zabudowanych, gdzie można pozytywnie wpłynąć na intensywność szkód 
powodziowych. 

W artykule skupiono się głównie na działaniach – zapory kamienne, groble, drewniane kanały na drogach leśnych, 
doły podsiąkowe, pasy podsiąkowe i  zbiorniki przeciwpożarowe w  lasie. Przyczyny uszkodzeń lasu w  następstwie 
powodują powodzie, niedobór wody w okresach suszy, a tym samym wpływają na warunki mikroklimatyczne w lesie. 
W oparciu o badania, wiedzę i własne doświadczenie możliwe jest zapobieganie takim negatywnym skutkom.

Intensywność i częstotliwość powodzi daje nam nowe spojrzenie na kierunek, w którym należy podążać. Człowiek 
ingeruje w ten proces od kilku wieków i na tej podstawie mamy się z czego uczyć.

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ Z PRZESZŁOŚCI

Nasi przodkowie, w granicach swojej wiedzy, odpowiedzialnie dbali o ziemię. Oprócz bardziej oszczędnego i wrażliwego 
podejścia do lasu, budowali nie tylko murowane tamy bezpośrednio na potokach, ale także drewniane stopnie, progi, 
drewniane przepławki dla ryb i umocnienia roślinności na brzegach. Na północy Słowacji, w regionie Kysuce, monitoru-
jąc mikrozlewnie, znaleźliśmy wiele takich starych obiektów, głównie drewnianych, które służą przez dziesiątki lat aż do 
dziś. Według opisu miejscowych mieszkańców, najstarsza drewniana zapora o wysokości około 2 m znajduje się we wsi 
Radôstka w części niedaleko Huláka. Została zbudowana w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Drewniany stopień z bali w miejscowości Vysoká nad Kysucou już od ponad 40 lat chroni konstrukcję mostu na 
drodze. W całym regionie Kysuce są rozrzucone jazy wędkarskie zbudowane przed dziesiątkami lat dla hodowli pstrągów, 
które wytrzymały nawet duże powodzie. 
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REALIZOWANE OBIEKTY
A) Tamy kamienne                                                                               B) Zapora z przeplotem

Zapora we wsi Radôstka, część Huláka, z lat 60-tych ub. 
wieku, działa do dziś

Oščadnica – murowana kamienna tama przelewowo-upustowa na 
10-letnią wodę, zatrzymana objętość ok. 30 000 m3, żywotność min. 
100 lat. Wykonane w ramach programu „Rewitalizacja obszaru”  
w 2011 r.

Drewniany stopień z bali Vysoká nad Kysucou z lat 70-tych ub. wieku, fot. z 2012 r.

Zapora z wypełnieniem – Dunajov ze świerku przeplatanego cetyną

Stará Bystrica – zapora z wypełnieniem wierzbiną, wykonały 
bezrobotne
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C) Kanały

D) Stopnie i progi

  

Dobrze wykonana zapora Raková – część Bahaňa, 2012 r.

Droga leśna bez kanału

Miejscowość Dunajov – wykonanie kanału na drodze

Kanał na leśnej drodze

Krasňany – stopień drewniany z progiem 2011 r.
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E) Zbiorniki

Rewitalizacja obszaru mikrozlewni obejmuje również ka-
nały na drogach leśnych, doły podsiąkowe i pasy podsią-
kowe. Wszystkie te obiekty wykorzystują drewno jako 
główny element konstrukcyjny.

Krivany – stopień palisadowy z materiałem uszczelniającym

Prosty, specjalnie zbudowany zbiornik na leśnej drodze pożarowej 
Nižné Vane. Ok. 12 m3 objętości (woda ze źródła)

Pas podsiąkowy z dołem podsiąkowym

Zbiornik przeciwpożarowy Kysucké Nové Mesto, 2019 r.

Gromadzona woda przez drewniane stopnie Horný Hričov 2008c
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STABILNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ ZAPÓR

Głównym elementem stabilności każdego obiektu jest jego konstrukcja, w której poprzeczne belki są mocowane za po-
mocą kłód i zrębem do profilu potoku wzdłużnie. Dobrze jest wzmocnić zręb za pomocą ziemi lub kamieni, lub na koń-
cu za pomocą palików. 

Kolejnym ważnym elementem statycznym jest osadzenie kłód poprzecznych w zboczu na głębokość od 1 do 1,5 m 
w wykopie, który nie przekracza średnicy użytych kłód (20-30 cm).

Całość tej poprzecznej i podłużnej konstrukcji stabilizowana jest drewnianymi palami o grubości 8-12 cm, wbijanymi 
do podłoża. Te trzy elementy łączy się ze sobą za pomocą odpowiednio dobranych gwoździ.

Mocowanie zapory zrębowej polega na umieszczeniu grubszych końców zrębu w wykopane otwory o głębokości od 
30 do 50 cm.

Stabilność i wytrzymałość zapory wzrośnie po pierwszej wysokiej wodzie, gdy błoto częściowo zatka obszar zapory. 
Wszystkie prace wykonywane są ręcznie, z uwagi na założenie niedostępności terenu. W przypadku zapory podwyższonej 
belki poprzeczne nie są umieszczane w wykopach, lecz wkopywane w skarpę. Do wiązania rolek faszynowych należy 
stosować drut ocynkowany o grubości 2-3 mm lub paski z tworzywa sztucznego o szerokości 1-2 cm. 

W przypadku drzew iglastych należy stosować zasadę, że drążki poprzeczne i paliki stosuje się tylko w przypadku 
drewna okorowanego.

Z poszczególnych przekrojów widoczny jest cały projekt konstrukcyjny.

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA ZAPÓR Z WYPEŁNIENIEM

• Interakcja z działalnością leśną i rolniczą.
• Zapory należy zawsze ustawiać w najwęższym profilu i przy prostym przepływie, tak aby przestrzeń retencyjna 

była jak największa.
• Zakresy skuteczności poszczególnych zapór nie powinny się pokrywać.
• Współpraca z administratorem cieku i właścicielami przyległych gruntów.
• Zaakceptować historyczne cechy zlewni.
• Wykorzystać wiedzę z zakresu ochrony przyrody.
 

BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ PODCZAS WDRAŻANIA

• Słabe osadzenie drewna poprzecznego w zboczu.
• Niewystarczająca grubość i długość podłużnego wypełnienia zapory. 

Grubość poprzecznego wypełnienia drewnem = grubość bali min. 15 cm m  
Długość wypełnienia = szerokość zapory x 2 min.

• Słabe posadowienie drewna dolnego (musi być całkowicie poniżej poziomu dna).
• Rozłupywanie drewna za pomocą grubych gwoździ wbitych blisko końca drewna.
• Źle wbite paliki.
• Prostopadłość obiektu do kierunku przepływu.
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2.

WODA W EKOSYSTEMIE ROLNICZYM
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„Rolnictwo i krajobraz rolniczy”
Doc. Ing. Karol Kočík, CSc.,Wydział Ekologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu

Rolnictwo jest postrzegane przez większość specjalistów i zwykłych odbiorców jako sektor działalności ludzkiej lub sek-
tor gospodarki, który jest przede wszystkim ukierunkowany na produkcję żywności lub różnych surowców przeznaczo-
nych do spożycia. Znajduje to również odzwierciedlenie w częstym nazewnictwie tzw. kompleksu rolno-spożywczego 
i łączeniu rolnictwa z produkcją żywności (pochodzenia roślinnego – produkcja roślinna lub produkcja bądź fitotechni-
ka, ale również pochodzenia zwierzęcego – produkcja zwierzęca lub produkcja bądź zootechnika) i ogólnie żywieniem 
ludzi. Takie pojmowanie rolnictwa jest objęte programami międzynarodowej organizacji ONZ do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO – Food and Agricultural).

Oprócz tego że organizacja FAO dąży do zapewnienia wystarczającej ilości żywności dla mieszkańców naszej planety, 
zajmuje się również poważnymi problemami związanymi z zapewnieniem wody pitnej, rozwojem obszarów wiejskich 
i ochroną gleby. W tym kontekście pewna część opinii publicznej zwraca uwagę, że rolnictwo jest działalnością celową, 
skierowaną na produkcję wystarczającej ilości wysokiej jakości materii organicznej, która nadaje się do wykorzystania 
zarówno w  żywieniu człowieka, jak i  w  dostarczaniu zasobów niezbędnych do rozwoju społeczeństwa ludzkiego (tj. 
produkcji surowców dla przemysłu – chemicznego, włókienniczego, farmaceutycznego, skórzanego itd. oraz produkcji 
energii – rośliny energetyczne itp.). 

Rolnictwo zapewnia również niezbędną opiekę nad krajobrazem i  jego składnikami, które są dostosowywane 
w interesie istniejących technologii rolniczych i funkcjonalności noosfery, co jest przedmiotem tzw. inżynierii krajobrazu 
oraz architektury krajobrazu i ogrodu. W związku z różnymi koncepcjami rozwoju rolnictwa społeczeństwo oczekuje 
bardziej kompleksowej opieki nad przestrzeniami otwartymi w krajobrazie (tzw. Open space) za pośrednictwem tzw. 
usług środowiskowych. Rolnictwo powinno spełniać również tzw. funkcje pozaprodukcyjne w połączeniu z produkcją 
wysokiej jakości materii organicznej, mówimy tym samym o rolnictwie wielofunkcyjnym.

Na podstawie powyższych rozważań, ale także na podstawie historii rozwoju rolnictwa i obecnych trendów, rolnictwo 
jest odrębnym fenomenem kulturowym postneolitycznego okresu ewolucji społeczeństwa ludzkiego, który w  istotny 
sposób kształtował i nadal będzie kształtować stan krajobrazu i całej noosfery.

KRAJOBRAZ ROLNICZY I JEGO STRUKTURA

Krajobraz rolniczy jest częścią litosfery, pedosfery, hydrosfery, biosfery, która jest wykorzystywana przez człowieka w celu 
jakościowej i ilościowej produkcji materii organicznej.

Krajobraz rolniczy jest przekształconą przez człowieka częścią przestrzeni krajobrazowej, ma on charakter kulturowy, 
określony przez zewnętrzną i wewnętrzną strukturę układu systemu rolniczego.

Rolnictwo w tym sensie jest rozumiane jako fenomen kulturowy i fenomen społeczno-gospodarczy krajobrazu, co 
czyni je momentem definiującym tworzenie tzw. krajobrazu kulturowego, z określonymi jego cechami:

• potencjałem ludzkim;
• potencjałem techniczno-technologicznym;
• środowiskiem ekonomicznym;
• charakterem krajobrazu i  jego składnikami (biotą, glebą, wodą oraz zjawiskami geologicznymi 

i geomorfologicznymi itp.)
W rzeczywistości rolnictwo powinno pełnić dwie funkcje:
a. produkcyjną
b. pozaprodukcyjną
Funkcja produkcyjna jest skierowana na optymalną ilość i jakość produkcji materii organicznej, wykorzystywanej 

przez człowieka do różnorodnych celów.
Funkcja pozaprodukcyjna obejmuje różne zadania, które nie są przede wszystkim skierowane na produkcję, czyli:
• stabilizację społeczną (stabilizacja warunków społecznych i ekonomicznych ludności wiejskiej)
• ochronę gleby (ochrona gleby jako zasobu naturalnego)
• gospodarkę wodną (wsparcie gospodarki wodnej w krajobrazie)
• architekturę krajobrazu (zapewnia tworzenie i estetyzację krajobrazu)
• ekologię (wsparcie różnorodności biologicznej oraz dzikiej flory i fauny)
• kulturę (wsparcie zachowania kultury tradycyjnej itp.).
Podejścia stosowane obecnie w kształtowaniu krajobrazu rolniczego, których głównym celem jest stworzenie harmonii 

pomiędzy wytrzymałością systemu krajobrazowego a wykorzystaniem potencjału do działalności rolniczej, są uzależnione 
od postrzegania krajobrazu przez poszczególnych ekspertów. Podejścia tradycjonalistyczno-utylitarne można określić 
jako pierwotne. Korzystali z nich nasi przodkowie, którzy byli w pełni zależni od lokalnych źródeł utrzymania i chcieli 
jak najlepiej wykorzystać potencjał produkcyjny krajobrazu, zachowując jednocześnie jego różnorodność krajobrazową 
oraz bioróżnorodność. Dziś takie fragmenty krajobrazu rolniczego postrzegane są bardzo pozytywnie, z zachowanymi 
strukturami agrarnymi pół w  układzie tarasowym lub planowym, elementami architektury wiejskiej, uzupełnionymi 
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ekstensywną uprawą odmian regionalnych i hodowlą starych prymitywnych ras. Takie krajobrazy typu agrarnego często 
są malownicze i zapewniają elementy tradycyjnej kultury agrarnej. Oprócz takiego podejścia już dziś dominują:

a. perspektywy i metody kształtowania krajobrazu poprzez inżynierię krajobrazu (sektorowe);
b. koncepcja ekologii krajobrazu.
Koncepcja inżynierii krajobrazu znalazła swoje odzwierciedlenie w istniejących elementach metodycznych planów 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP), których filozofia od lat 60. XX wieku stopniowo zmieniała się z  aspektu 
ściśle utylitarnego (maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego krajobrazu) na ekologiczny (utrzymanie 
potencjału produkcyjnego krajobrazu związanego z ochroną gleby oraz równowagi wodnej krajobrazu, w tym ochroną 
przed erozją).

Koncepcja ekologii krajobrazu oparta jest na metodologii LANDEP (Landscape-ecological Planning – planowanie 
krajobrazowo-ekologiczne) lub obecnych procedurach terytorialnych systemów stabilności ekologicznej. Nawet 
obowiązujące przepisy dotyczące MPZP określają stopniowe wdrażanie zasad optymalizacji przestrzennej użytkowania 
i zagospodarowania krajobrazu rolniczego, ujętych w dokumentacji projektowej LANDEP lub terytorialnych systemach 
stabilności ekologicznej.

Najlepiej opracowana pod względem teorii, ale mało wykorzystywana w praktyce jest procedura tzw. projektowania 
systemów rolniczych (DEMO, 1994 r.), która opiera się na teorii systemów rolniczych „teoria systemów rolniczych” 
(KUDRNA, 1981 r.).

Teoria ta stanowi połączenie funkcji krajobrazu rolniczego, których praktycznie nie można od siebie odróżnić. 
Dlatego też rolnictwo i  krajobrazy rolnicze rozumiane są jako jeden system, który charakteryzuje się swoją własną 
strukturą, a mianowicie:

1. strukturą terytorialną (ziemską) systemu agrarnego
2. strukturą wewnętrzną systemu agrarnego. 
Pod pojęciem zewnętrzna struktura systemu agrarnego rozumie się widoczny układ obszarów, użytkowanych  

i zagospodarowanych przez człowieka w krajobrazie, który jest określany przez:
1. wzajemne powiązania między ekosystemami rolnymi, leśnymi, wodnymi i  zurbanizowanymi (tzw. indeks 

krajobrazowy);
2. wzajemne stosunki pomiędzy gruntami ornymi, trwałymi użytkami zielonymi, innymi uprawami rolnymi (tzw. 

rozmieszczenie upraw w krajobrazie);
3. rozmieszczenie, wielkość i kształt zaoranych obszarów w stosunku do rzeźby terenu (wielkość i kształt pól),
4. występowanie roślinności i elementów technicznych w krajobrazie rolniczym (NSDV, drogi, budynki itp.)
Wzajemne powiązania między uprawami rolnymi są oceniane  zgodnie z  tzw. prawem katastralnym, w  którym 

uprawy rolne w Republice Słowackiej są podzielone na następujące uprawy: 
• grunty orne (użytkowane w tzw. sposób orny, tj. przez trwałą uprawę powierzchniową – orkę);
• łąki (wykorzystywane do produkcji pasz objętościowych, tj. siana i  sianokiszonki, w  większości regularnie 

koszone lub czasami wypasane);
• pastwiska (składające się ze zbiorowisk trawiasto-zielnych, które są zazwyczaj wykorzystywane do regularnego 

wypasu zwierząt gospodarczych, sporadycznie koszone);
• sady owocowe (obszary o  powierzchni powyżej 2 ha, na których uprawiane są drzewa owocowe i  rośliny 

sadownicze);
• winnice (specjalne uprawy trwałe, które w większości przypadków są wykorzystywane przez ponad 20 lat do 

uprawy winorośli);
• pola chmielowe (specjalne uprawy trwałe, zwykle ponad 10-letnie, wykorzystywane do uprawy chmielu 

zwyczajnego /Humulus lupulus L./);
• ogrody.
Jeśli wskazuje się na negatywny wpływ rolnictwa na „ekologię”, oznacza to, że struktura krajobrazu nie odpowiada 

potencjałom krajobrazowo-ekologicznym, czyli, że te tzw. uprawy znajdują się (lub występują) w  nieodpowiednich 
częściach krajobrazu, gdzie na przykład pod orkę jest wykorzystywane zbocze o  dużym nachyleniu, płytkiej glebie, 
zawierającej dużą ilość kamieni (szkieletu) w warstwie ornej lub sady owocowe znajdują się na terenach, gdzie występują 
zastoiska mrozowe, ewentualnie są skierowane w nieodpowiednim kierunku itp. Są to często pozostałości z okresu przed 
1989 rokiem, kiedy próbowano wykorzystać każdą część krajobrazu do produkcji określonych surowców. Jednak po 
latach 1994-1995 zbiorowiska trawiasto-zielne (trwałe użytki zielone) są niedostatecznie wykorzystywane lub nie są 
w ogóle wykorzystywane, co prowadzi do sukcesji wtórnej, która ma wpływ na grupy flory i fauny związane z tymi typami 
ekosystemów (heliofity itp.). Zdarza się wtedy, że potencjał dla orki staje się niewystarczający i na dawnych gruntach 
ornych powstają trwałe użytki zielone o mniejszej różnorodności gatunkowej niż normalne zbiorowiska trawiasto-zielne 
(półnaturalne użytki zielone). Jednak ten drugi fakt nie jest poważnym problemem krajobrazowo-ekologicznym, chyba 
że jesteśmy zainteresowani ochroną gatunków typowych dla tego typu ekosystemów, takich jak np. suseł moręgowany, 
niektóre gatunki irysów itp. Szczególnym momentem, choć nie do końca ekologicznym, jest zaburzenie estetyki 
krajobrazu rolniczego. 

Struktura wewnętrzna systemu rolniczego przedstawia przestrzenno-czasowy i  funkcjonalno-strukturalny układ 
i charakterystykę: 

• agrocenoz (fitocenozy i zoocenozy), tj. czynników biotycznych
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• elementy produkcyjno-techniczne (maszyny, urządzenia, agrochemikalia itp.)
• socjosfery.
W odniesieniu do wewnętrznej struktury systemu rolniczego, elementy produkcyjno-techniczne oraz ich właściwe 

wykorzystanie są ograniczające z  ekologicznego punktu widzenia. Dotyczy to kwestii, o  której już wspominaliśmy, 
czyli odpowiedniej uprawy roli, kiedy często mówi się o zagęszczeniu podglebia, ubijaniu gleby, naruszeniu agregatów 
glebowych, gdyż wpływa to nie tylko na potencjalną erozję, ale również oddziałuje negatywnie na życie w glebie (strukturę 
i różnorodność edafonu glebowego). Oczywiście, struktura wewnętrzna jest najbardziej krytycznie postrzegana przez 
społeczeństwo w odniesieniu do formy i sposobu stosowania agrochemikaliów. Równie ważnym elementem spojrzenia 
na strukturę wewnętrzną jest dobór odpowiednich gatunków roślin uprawnych do istniejących warunków glebowo-
ekologicznych, ich rozmieszczenie w  tzw. płodozmianie, w  tym dobór odpowiednich odmian. Mniej dyskutowanym 
zagadnieniem struktury wewnętrznej jest odpowiednie wykorzystanie potencjału krajobrazu przy użyciu zwierząt 
hodowlanych, co przekłada się na dobór odpowiednich gatunków, kategorii zwierząt hodowlanych, ale także ras.

Projekt systemu rolniczego w jego metodycznym opracowaniu opiera się na założeniu, że zostanie przeprowadzona 
optymalizacja struktury ziemskiej (terytorialnej) oraz wewnętrznego systemu rolniczego, w  zakresie warunków 
katastralnych, ale najlepiej, aby ta optymalizacja dotyczyła konkretnie zdefiniowanej zlewni lub mikrozlewni. Jak 
podaje KUDRNA (1981 r.), struktura terytorialna i  wewnętrzna są wyznacznikami stabilności systemu rolniczego, 
gdyż są regulatorami jego bilansu energetyczno-materiałowego. Struktura terytorialna określa bilans energetyczny i jest 
regulatorem bilansu wodnego. Struktura wewnętrzna jest z kolei regulatorem cykli biogeochemicznych podstawowych 
składników odżywczych, a w szczególności bilansu węgla i dlatego powinna być określona przez względne proporcje 
upraw, które są ważnymi dawcami węgla dla systemu rolniczego i które powodują zużycie węgla w systemie.

Stabilność systemu rolniczego polega wówczas na doprowadzeniu do równowagi bilansu wodnego poprzez strukturę 
terytorialną (struktura ta musi być izomorficzna ze strukturą systemu krajobrazowego, czyli musi mu odpowiadać) 
oraz równowagi bilansu składników odżywczych, a zwłaszcza węgla, poprzez strukturę wewnętrzną. W rezultacie cały 
krajobraz stanie się również zrównoważony i stabilny.

Te założenia wstępne pozwalają na poprawę wykorzystania i  gospodarowania krajobrazem rolniczym poprzez 
tworzenie lepszych zależności ekologicznych. Osobiście uważamy, że powinny one również stanowić podstawę 
ekologizacji rolnictwa. Podkreślamy także możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej, co 
pozwoli na obniżenie udziału substancji pomocniczych (nawozów przemysłowych, pestycydów itp.). Niektórzy szacują, 
że taka optymalizacja – przy zachowaniu żyzności, plonów i wydajności – może obniżyć nakłady na agrochemikalia 
i zapewnić skuteczną ochronę składników krajobrazu i środowiska naturalnego nawet o 30% . Należy jednak zastosować: 

• prawidłowy dobór roślin pod względem podziału agroklimatycznego, aż do szczegółowej mikrostrefowości 
poszczególnych upraw i odmian;

• uszlachetnianie upraw o  wysokiej wydajności produkcyjnej, optymalnym wykorzystaniu promieniowania 
słonecznego na danym obszarze z oszczędnym trybem dysymilacji i wykorzystywania wody, z wysokim efektem 
transpiracji;

• nienaruszone wykorzystanie rezerw wód gruntowych przez rośliny w ciągu całego sezonu wegetacyjnego dzięki 
stosowaniu międzyplonów; 

• minimalizację utraty wód gruntowych poprzez fizyczne parowanie z gleby, zwłaszcza w okresach bez okrywy 
roślinnej;

• wprowadzenie oszczędnych metod nawadniania roślin na ziemi uprawnej, które zwiększają racjonalne 
wykorzystanie dostarczanej wody;

• poprawę mikroklimatu i systemu hydrologicznego pól poprzez układ pasów ochronnych z nieleśnej roślinności 
krzewiastej i drzewnej;

Wykorzystanie i  zarządzanie krajobrazem rolniczym może być przedmiotem długich dyskusji, ponieważ jest to 
zagadnienie złożone i skomplikowane. Jednak w kontekście poruszanych zagadnień może rozwinąć się szereg refleksji, 
dyskusji, ale i realizacji działań, które „uzdrowią” nasz wiejski krajobraz, a także jego życiodajną siłę, jaką jest woda.
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„Wypas autochtoniczny – tworzenie krajobrazu, pasterstwo”
Piotr Kohut, Maria Kohut, Centrum Pasterskie w Koniakowie 

„Autochtoniczne wypasanie – kreowanie krajobrazu, pasterstwo”na przykładzie prowadzonego tradycyjnego kulturo-
wego wypasu owiec na Hali Baraniej (Barania Góra) oraz Magurce Radziechowskiej – wypas na chronionych terenach 
górskich pow. 1000 m n.p.m.

DZIEDZICTWO HALI - POLANY

Gospodarka pasterska w Beskidzie Śląskim, podobnie jak w całych Karpatach oparta jest na tradycyjnym kulturowym 
wypasie, który polega na tym, że owce należące do wielu właścicieli tzw. gazdów, są zbierane w  przez bacę w jedno stado 
i wspólnie wypasane na terenach górskich w okresie letnim. Czas ten jest ściśle określony w przedziale kalendarza litur-
gicznego według pasterskich świąt i rozpoczyna się nie wcześniej niż 23 kwietnia na św. Jerzego i św. Wojciecha i trwa 
przeważnie do 29 września na św. Michała, kiedy to większość baców zaprzestaje dokonywania udoju mleka, a gazdowie 
odbierają swoje owce. Zwyczajowo, o ile pogoda na to pozwala, owce wypasa się jeszcze wspólnie, nie dłużej jednak niż 
do końca października, kiedy to wszyscy gazdowie są już zobowiązani do odbioru swoich zwierząt z hali. 

W  takim systemie sałaszniczym wypas jest praktykowany w  Karpatach nieprzerwanie od wielu stuleci. Należy 
zaznaczyć na samym wstępie, że bacowie podejmują na co dzień ogromne wyzwanie, by pasterstwo miało w  ogóle 
rację bytu we współczesnym świecie. To gospodarowanie w  górach w  poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo 
kulturowe, przekaz pokoleniowy, zachowanie wiedzy i umiejętności. To jednocześnie bardzo ciężka praca fizyczna na 
rzecz zrównoważonego zagospodarowania terenów górskich, zachowania bioróżnorodności przyrodniczej i  wartości 
krajobrazowej przestrzeni otwartych, to praca mająca na celu utrzymanie hal i polan górskich.

Utrzymanie przez górali tradycyjnej hodowli owiec to podstawowy kierunek działań na rzecz zachowania gospodarki 
wypasowej w górach.  Dlatego tak ważny jest rozwój wsparty lokalnymi programami.

Przywrócenie do życia Hali Baraniej oraz wypasu na Magurce Radziechowskiej nie byłoby możliwe, gdyby nie 
pozostała „pamięć żywa” - pamięć o tym, że hala jest naszą tożsamością. 

GOSPODARSTWO SAŁASZNICZE – ORGANIZACJA WYPASU

Wyjście na wypas z owcami na halę górską, zwłaszcza na taką, na której zaniechana była działalność pasterska przez kil-
kadziesiąt lat, musi być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem. Tak też się stało w przypadku Hali Baraniej oraz 
Magurki Radziechowskiej. Jedne z pierwszych kroków bacy na terenie wypasowym zawsze kierowane są w poszukiwaniu 
wody. Zapewnienie do niej dostępu jest nieodzowne zarówno dla ludzi jak i zwierząt. 

Wodę ze źródeł i cieków wodnych wyprowadza się na halę poprzez ustawienie naturalnych, żłobionych w jodłowym 
drzewie poideł i doprowadzenie ich do bezpiecznego miejsca, tak by była ustalona wytyczona ścieżka dojścia do nich. 
Źródła i  cieki wodne wygradza się drewnianym koszarem, bowiem wypas na młakach nie jest ani zdrowy dla owiec 
ani też pożyteczny dla pasterzy z punktu widzenia długotrwałego planowania dostępu do świeżej wody. Młaki i tereny 
podmokłe nie powinno się wypasać, praktyka wskazuje, że najlepiej te miejsca wykaszać późnym latem. Jako ciekawostkę 
należy podać, że z tych poideł korzystają nie tylko owce, również inne dzikie zwierzęta oraz ptaki.

Bardzo ważnym elementem działalności pasterzy w górach - dla zachowania zrównoważonej gospodarki i zdrowia 
owiec - jest codzienne przegradzanie koszoru tj. ogrodzenia dla owiec na czas udojów i nocowania. Koszor powinien być 

Wiele hal leży odłogiem, „zachwaszcza się”, następuje naturalna  
sukcesja wtórna lasu, a polany zarastają świerkami, które po latach 
usychają. 

„…Z Baraniej woło swoboda wesoło!... Pójcie z owieczkami górole 
holami…”
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zrobiony z drewnianych żerdzi, uprzednio ostruganych.  Należy go ustawiać w  lekko pochyłych, suchych i  twardych 
miejscach, tak by nie narażać zwierząt na nocowanie na grząskim gruncie. Trzeba również zaplanować kierunek 
wypędzania owiec, by wychodząc na pastwisko kierowały się w stronę polany, jeszcze do tej pory nie skoszarowaną.

Cały układ hali powinien być sprecyzowany co do sposobu użytkowania, na nim wyznaczone miejsca przepędu owiec 
do poideł, miejsca do koszarowania i do popołudniowego odpoczynku. Dbanie o właściwy wypas oraz rozkład godzinowy 
jest bardzo ważny, zwłaszcza kiedy prowadzone są udoje mleka – owce bowiem też mają swój tzw. „biozegar”.  Podczas 
wypasu trzeba brać pod uwagę również wiele innych czynników, istotne jest odpowiednio wcześniejsze reagowanie na 
porę roku oraz nagłe zmiany pogody. To również umiejętności pracy pasterzy, wiedza jak żyć w zgodzie z przyrodą, jak 
współpracować z psami pasterskimi i radzić sobie z zagrożeniami ze strony drapieżników, takich jak wilki, niedźwiedzie 

czy rysie.
Wypas owiec ma ogromny wpływ na zachowanie 

zrównoważonej gospodarki wodnej na terenach górskich. 
Nacisk racic owczych na glebę powoduje jej spulchnianie, 
a to z kolei pozwala na utrzymywanie właściwej retencji 
-  w gruncie zatrzymywane są wody opadowe i znacznie 
łatwiej wchłaniane są w  glebę. Ponadto owce zgryzając 
trawę i  pasąc się na polanach pozostawiają naturalny 
nawóz. Wypas likwiduje nieużytki, dzięki czemu działa 
przeciwpożarowo, ale przede wszystkim przywraca 
wyjątkową bioróżnorodność ekosystemu w górach. 

Wzorując się na tradycyjnym modelu gospodarowania 
szałaśniczego, czerpiąc z  wiedzy i  umiejętności 
przekazywanych z  pokolenia na pokolenie, a  przede 
wszystkim z  własnego doświadczenia w  bacowaniu, 
uważam że podstawowym działaniem pasterzy w górach 

jest kulturowy wypas, mający na celu zachowanie równowagi w ekosystemie. Wówczas umiejętne korzystanie z natury 
przysparza korzyści zarówno przyrodzie jak i  ludziom. Owce są bowiem nie tylko ekologicznymi kosiarkami, ale też 
i najlepszymi zielarkami, a właściwa szata roślinna na halach przekłada się na jakość mleka, z których pasterze wyrabiają 
sery. 

Nie sposób pominąć tutaj też innych ważnych elementów składowych mających wpływ na jakość wypasu, przede 
wszystkim rasa owiec - w całych Karpatach od wieków wypasane są górskie owce, takie jak: cakla, walaszka, raczka, itp. 
- charakterystyczne dla wołoskiej gospodarki pasterskiej. Zwierzęta te od wieków wypasane były w trudnych warunkach 
górskich, dlatego są to rasy idealnie nadające się na wypas na halach. Nie bez znaczenia jest też całokształt pracy gazdów – 
czyli hodowców owiec - nad dobrostanem zwierząt, obejmujący nie tylko sam czas wypasu, ale również czas zimowania, 
wykotów, strzyżenia,  pozyskiwania paszy na zimowanie, itp.

HALA BARANIA GÓRA I MAGURKA RADZIECHOWSKA

Wysokogórski wypas owiec na Hali Barania Góra (ok.1050 m n.p.m.)  oraz na Hali Magurka Radziechowska (ok. 1100 m 
n.p.p.) został wznowiony przez bacę Piotra Kohuta w 2008r. po kilkudziesięciu latach nieobecności owiec. Okresowo hale 
te były jeszcze wypasane po II wojnie światowej do początku lat 80-tych XX w.  Na miejscu spalonej kilkadziesiąt lat temu 
koliby stoi dziś nowa bacówka postawiona w 2009r. służąca pasterzom latem. 

Po kilku ciężkich latach pracy przy wykrzaczaniu i porządkowaniu terenu -  Hala Barania - jedna z najstarszych na 
terenie Beskidu Śląskiego, związana z osadnictwem i kulturą wołoską - została przywrócona owcom i ludziom. Wypas 
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na Hali Baraniej ma dla nas symboliczne znaczenie - jest 
świadectwem góralskiej swobody i  woli na odnowienie 
przymierza z przyrodą.

Co roku, podczas kolejnych sezonów wypasu odkrywamy 
kolejne tajemnice, jakie kryje w sobie hala i dbamy o to, by 
po ludziach, którzy przed wiekami zagospodarowali tę halę 
i  pozostawili nam swoje dziedzictwo przetrwała „pamięć 
żywa”…  

„Pierwotne rasy owiec i kóz oraz ich znaczenie dla kształtowania krajobrazu”
Slavomír Reľovský, Stowarzyszenie hodowców owiec i kóz na Słowacji

HISTORIA HODOWLI OWIEC

Dobrzy władcy zawsze stwarzali warunki do zachowania hodowli owiec i kóz, i wiedzieli dlaczego.
Historia hodowli owiec w sposób pasterski na naszym terenie sięga XV wieku do kolonizacji na prawie wołoskim. 

Już ówcześni władcy dostrzegali ogromne korzyści ekonomiczne płynące z hodowli owiec. Świadczy o tym „Wielka karta 
praw i wolności” przyznana narodowi wołoskiemu przez króla Macieja Korwina w 1474 roku. W tym czasie wypas na 
górskich łąkach i pastwiskach osiągnął największy rozwój.

W czasach panowania Habsburgów, w związku z dużym zapotrzebowaniem na materiały budowlane dla austriackich 
miast, na początku XVIII-XIX wieku nastąpił znaczny rozwój leśnictwa. Wprowadzono nowe formy intensywnej 
gospodarki leśnej – zalesianie nieużytków, łąk i pastwisk, co doprowadziło do spadku pogłowia owiec.

Po upadku monarchii i  powstaniu pierwszej Republiki Czechosłowackiej, urzędy żupne zaczęły przywiązywać 
dużą wagę do pasterstwa i hodowli owiec. Świadczy o tym inwentaryzacja, którą urzędy żupne nakazały notariuszom 
gminnym. Dla ówczesnej władzy pasterstwo oraz hodowla owiec i kóz były ważnymi gałęziami gospodarki, które miały 
potrzebę rozwoju i utrzymania.

W  latach 50. ubiegłego wieku hodowla owiec podupadła z  powodu likwidacji wspólnot gruntowych i  tworzenia 
parków narodowych.  Tymczasem aż do dnia dzisiejszego przeciwnie ma się sytuacja w  krajach takich jak Francja, 
Szwajcaria i Austria, gdzie owce, kozy i bydło są nadal wypasane w wysokich pasmach górskich i parkach narodowych.

Trzydzieści lat temu dzisiejsze czasy zadały druzgocący cios hodowli owiec, wyznając zasadę, że „rynek to wszystko 
rozwiąże”, taniej będziemy wszystko importować. Czy będziemy również importować nowe bakterie, choroby i w końcu 
tożsamość?

HODOWLA OWIEC I KÓZ ODGRYWA WAŻNĄ ROLĘ W TWORZENIU KRAJOBRAZU

Nie zapominajmy, że hodowla owiec i kóz, oprócz zachowania kultury naszych przodków w postaci architektury, folklo-
ru i rzemiosła, ma również ogromne znaczenie dla tworzenia krajobrazu, zachowania fitosocjologicznej różnorod-
ności biologicznej na łąkach, halach i pastwiskach.

W powiązaniu z różnorodnością roślin zostaje zachowana również różnorodność bezkręgowców, często gatunków 
endemicznych. Daje to dużą przestrzeń życiową ptakom drapieżnym, nie wspominając już o zwierzętach drapieżnych, 
takich jak wilki i niedźwiedzie, które w ostatnim czasie w poszukiwaniu pożywienia docierają na ludzkie osiedla.

Każdy wie, że jeśli łąki nie są wypasane i zarządzane, stara, sucha trawa tworzy nieprzepuszczalną warstwę, jak 
dach domu, pozwalając wodzie łatwiej odpłynąć z takiego terenu, a w rezultacie dochodzi do erozji gleby na niżej 
położonych obszarach. Powoduje to poważne zmiany klimatyczne na tych terenach i zmienia cały ekosystem.

A przecież tak niewiele trzeba, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki dla hodowli owiec i kóz.
Powinniśmy być wdzięczni naszym przodkom, którzy poświęcili się hodowli owiec za to, że stworzyli wysokogórskie 

łąki, hale i użytki zielone. Są one sanktuariami kultury pasterskiej, historii naszego społeczeństwa i dlatego owce mają 
tam swoje miejsce. Jeśli owce pozostaną na pastwiskach i górskich łąkach, człowiek też tam pozostanie. Jeśli nie będzie 
tam owiec, nie będzie tam człowieka, a to, co stworzyli nasi przodkowie, zaniknie. 
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PIERWOTNE RASY OWIEC NA SŁOWACJI

Oryginalna owca wołoska
Na Słowacji hodowana jest tylko niewielka populacja rodzimej owcy wołoskiej, która jest włączona do rezerw genowych 
zagrożonych gatunków zwierząt. Obecnie, poza Słowacją, owce wołoskie hodowane są jako rezerwa genowa w Czechach, 
gdzie trwa ich rewitalizacja. Wielką zaletą tej rasy jest fakt, że jest ona genetycznie przystosowana do warunków pa-
nujących na naszych terenach górskich.

Gatunek ten dotarł do nas z Bałkanów wraz z postępującą kolonizacją wołoską w XIV wieku.
Charakteryzuje się trójstronną użytecznością, wykorzystuje się je bowiem do produkcji mleka, mięsa i wełny. Jest to 

rasa o grubej wełnie, przystosowana do pasterskiego sposobu hodowli. Ma mniejszą ramę ciała i odznacza się dobrymi 
zdolnościami do pokonywania dużych odległości. Rogi u obu płci występują dość powszechnie. Wełna jest mieszana, 
gruba, o charakterze lejącym się, asortyment D/E – E/F (powyżej 40 μm).

Owce wołoskie są bardzo zróżnicowane genetycznie pod względem umaszczenia i cech zewnętrznych. Mają szeroką 
bazę genetyczną, ponieważ jedna cecha genetyczna nigdy nie została wyselekcjonowana, na przykład kształt rogów lub 
kolor wełny.

Jest to rasa późna, jarki dopuszcza się w wieku 16-18 miesięcy. Żywa waga maciorek wynosi od 35 do 40 kg, tryków 
od 45 do 55 kg.

Oryginalna owca wołoska nie jest typem zwierzęcia, które schyla głowę, aby zjeść wszystko dookoła. Kiedy owca 
przychodzi na pastwisko, przed wypasem najpierw obserwuje całe pastwisko. Pochłania w pierwszej kolejności to, co 
najlepsze, a potem resztę. Kiedy ma problemy z trawieniem, zjada również zioła, które normalnie są trujące. Na przykład, 
jeśli owca musi pozbyć się pasożytów, zjada paproć.

Uszlachetniona owca wołoska
Rasa uszlachetnionej owcy wołoskiej jest najliczniejszą rasą owiec na Słowacji. Powstała ona w wyniku skrzyżowania 
oryginalnej krajowej owcy wołoskiej z  grubą wełną z  importowanymi trykami z  wełną średnią i  grubą ras Texel, 
Hampshire, Cheviot, Leicester i Lincoln.

Ukierunkowane uszlachetnianie w  latach 1950-1982 zaowocowało poprawą cech jakościowych i  ilościowych 
produkcji wełny, jak również zwiększeniem żywej wagi i produkcji mleka. Jednocześnie zachowano dobrą zdolność do 
pokonywania dużych odległości i adaptacji do surowszych warunków klimatycznych. Rasa ta została uznana w 1982 roku 
jako nowa owca średniogrubej wełny o łączonej użytkowości. 

Uszlachetnione owce wołoskie hoduje się głównie na podgórskich i w górskich obszarach Słowacji (szczególnie 
na Orawie, Liptowie i  Spiszu), na wysokości powyżej 800 m n.p.m. Należy do ras łączonych. Zarówno owce, jak 
i tryki są średniej wielkości. Są dobrymi wędrowcami, przystosowanymi do surowszych warunków klimatycznych. 
Zarówno owce, jak i tryki są przeważnie pozbawione rogów. Głowa jest drobna, sucha, liniowa. Linia nosowa jest prosta, 
u baranów wypukła. Uszy są cienkie, średniej długości, postawione poziomo na bokach. Szyja jest średniej długości, łączy 
się z kłębem, który jest czasami ostry, a plecy są proste. Konieczna jest głęboka i szeroka klatka piersiowa. Nogi mocne 
i chude.

Wełna jest biała, składa się z kilku rodzajów włosa, o charakterze lejącym, gdzie długość puchu powinna wynosić 
co najmniej 60% długości sierści. W runie owczym znajduje się niepożądane martwe włosie. Wymagane jest doskonałe 
pokrycie ciała okrywą włosową od linii środkowej na głowie, gdzie wymagana jest „wełnista szczecina”, do stawu 
nadgarstkowego na kończynach przednich i stawu piętowego na kończynach tylnych.

Pożądany jest również porost brzucha. Główne wady runa owczego to niedostatecznie lejące się runo, nadmiar 
martwego włosia, zbyt grube runo. 

Żywa waga maciorek wynosi 50-55 kg, tryków 65-75 kg. Produkcja wełny u maciorek to 3-3,5 kg, a u tryków 5,5-6,0 
kg. Wełna jest biała i lejąca, z puchem wynoszącym co najmniej 60% wysokości włosia. Gatunki wełny C/D – D/E (do 
43 mikrometrów), wydajność wełny powyżej 65%, długość wełny 150 mm, powyżej 80 mm przy podwójnym strzyżeniu. 
Wydajność z jednej owcy poprawionej wynosi 110-130%. Produkcja mleka w jednym okresie udojowym (po odstawieniu 
jagniąt) osiąga 80-100 kg. Średni dzienny przyrost do odsadzenia wynosi 200-220 g. W zależności od warunków chowu, 
parametry produkcyjne często znacznie się różnią.

Słowackie owce mleczne
Słowacka owca mleczna jest wyspecjalizowaną rasą mleczną, ukierunkowaną na zwiększenie produkcji i jakości mleka 
oraz na wykorzystanie maszyn podczas dojenia. Jest to nasza najnowsza rasa krajowa, od maja 2017 roku.

Liczba owiec na Słowacji ulega stagnacji, ale produkcja mleka owczego wzrasta. Jest to nowa rasa słowackiej owcy 
mlecznej, która ma zwiększyć nie tylko produkcję mleka, ale także konkurencyjność naszych hodowców owiec.

Pochodzenie słowackich owiec dojnych
Powstała w wyniku 25 lat uszlachetniania. Priorytetem było krzyżowanie ras pierwotnych – Tsigai i uszlachetnionych 
owiec wołoskich (w mniejszych ilościach również owiec merynosowych) z wyspecjalizowanymi rasami mlecznymi – 
Lacaune i owcami wschodniofryzyjskimi. W proces hodowli zaangażowany był Związek Hodowców Owiec i Kóz, Instytut 
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Badawczy Produkcji Zwierzęcej w Nitrze, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze oraz Ministerstwo Rolnictwa Republiki 
Słowackiej.

Cechy charakterystyczne słowackiej owcy mlecznej
Słowacka owca dojna została uszlachetniona w celu zwiększenia produkcji mleka owczego do wytwarzania produktów 
mlecznych – sera owczego, bryndzy i żętycy. Hoduje się ją również w celu zwiększenia produkcji mięsa owczego i jagnię-
cego. Jest to rasa półintensywna, co oznacza, że nie wymaga intensywnego chowu w oborach z karmieniem paszą treści-
wą (z ziaren). 

Owce wypasane na łąkach i  pastwiskach, z  niewielkim dodatkiem ziarna osiągną pożądane parametry. Średnia 
produkcja mleka wynosi 160 litrów rocznie. W porównaniu z owcą wołoską w warunkach wysokogórskich jest to o 60 
litrów więcej. W programie uszlachetniania dąży się do osiągnięcia produkcji mleka powyżej 200 litrów rocznie. 

Wartość ta jest już uzyskiwana w najlepszych hodowlach. Płodność maciorki przekracza 160%. Bardzo ważne jest to, 
że maciorki mają wymiona o doskonałych cechach funkcjonalnych i morfologicznych. Dzięki temu są one odpowiednie 
do doju maszynowego.

Tsigai
Tsigai jest jedną z najstarszych ras czarnogłowych, która jest hodowana głównie w  środkowej i wschodniej Słowacji, 
w okolicach Turca, Bańskiej Bystrzycy, Zwolenia i Bardejowa, na wysokościach od 500 do 800 m n.p.m. Owce Tsigai są 
drugą pod względem liczebności rasą hodowaną na Słowacji. 

Jest to rasa o średniej wełnie trójstronnej użytkowości (mięso, mleko, wełna), która bardzo dobrze znosi pasterską 
metodę hodowli.

Rasa ta została sprowadzona na Słowację z Półwyspu Bałkańskiego i jest bardzo odporna na niekorzystne warunki 
klimatyczne. Charakteryzuje się zdolnością do pokonywania dużych odległości. Ma umiarkowanie dużą ramę ciała, 
głowa i nogi są pokryte czarną sierścią.

Wełna jest biała, półzamknięta, ze sporadycznymi niepożądanym czarnym włosem w runie. Głowa jest czarna, linie 
nosowe baranów są bardziej zaokrąglone. Owce są bez rogów, u baranów rogi występują rzadko. Istnieje również biały 
Tsigai, dawniej nazywany sowieckim.

Cechy użytkowe rasy Tsigai
Tsigai jest rasą o mieszanej użytkowości, przeznaczoną do produkcji mleka i jagniąt rzeźnych.

Żywa waga maciorek zgodnie ze standardem rasy wynosi 50-55 kg. Produkcja wełny u  maciorek to 3,0-4,0 kg, 
a  u  tryków 5,0-6,0 kg. Odmiany wełny wahają się od B do C, na większych wysokościach, a  szczególnie u  tryków 
również C/D (do 35 mikrometrów), bez kempu. Wydajność wełny wynosi 60-65%. Naturalna długość wełny to 70-90 
mm, w dobrych warunkach hodowlanych nawet więcej. Średni dzienny przyrost jagniąt do odsadzenia wynosi 220-240 
gramów, produkcja mleka po odsadzeniu 80-90 kg, a płodność uszlachetnionej owcy 120-140%.

W  ponadprzeciętnych warunkach hodowlanych parametry produkcyjne znacznie przewyższają standard rasy we 
wszystkich wyżej wymienionych wskaźnikach.

Najlepsze gospodarstwa hodowlane osiągają produkcję mleka za okres doju powyżej 150 litrów i  płodność na 
uszlachetnioną maciorkę powyżej 150%.

Po okresie ogólnego spadku pogłowia owiec w Republice Słowackiej w późnych latach 80. i wczesnych 90., nastąpiła 
stabilizacja i stopniowy wzrost liczby hodowanych owiec Tsigai. 

PIERWOTNE RASY KÓZ NA SŁOWACJI

Koza biała krótkowłosa
Biała koza krótkowłosa została uszlachetniona w pierwszej połowie XX wieku poprzez przejściowe krzyżowanie rodzi-
mych ras lokalnych z  importowanymi capami saanenskimi ze Szwajcarii i  Niemiec. Kozy charakteryzują się średnią 
i dużą ramą ciała, harmonijną budową, dobrą konstytucją, z dość szeroką i głęboką klatką piersiową.

Ich kończyny są mocne, z mocnymi stawami i zdolne do pokonywania dużych odległości. Głowa jest stosunkowo 
długa i szeroka w części czołowej. Dominującą cechą jest brak rogów. Do 1992 r. prowadzono ścisłą selekcję pod kątem 
braku rogów u obu płci. Obecnie do hodowli włączane są zarówno osobniki rogate, jak i bez rogów. Sierść jest biała, 
krótka, bez pigmentacji, szyja jest stosunkowo długa i wąska.

Cechy użytkowe kozy białej krótkowłosej
Ma proporcjonalnie duży gruczoł mleczny, strzyki są średniej długości. Stosowany jest zarówno dój ręczny, jak i maszy-
nowy. Rasa ta nadaje się do hodowli indywidualnej i stadnej. 

Kozy są wcześnie dopuszczane, wytrzymałe, wysoce płodne, z dobrą zdolnością do wykorzystywania paszy. Są łatwe 
w utrzymaniu. U kóz bezrogich należy spodziewać się mniejszej ilości wnętrostwa. Mięsność koźląt rzeźnych można 
poprawić poprzez krzyżowanie z rasą burską. Żywa waga kóz wynosi 50-60 kg, capów 80-90 kg. Wysokość w kłębie u kóz 
to 70-80 cm, u capów 75-85 cm.
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Średnia produkcja mleka wynosi 400-700 litrów w okresie laktacji, przy zawartości tłuszczu 3,2-3,5% i białka 2,6-
3,0%. Płodność waha się w granicach 150-200%, w zależności od warunków hodowlanych.

Koza brązowa krótkowłosa
Rasa ta została uszlachetniona poprzez skrzyżowanie oryginalnych kóz plamistych i brązowych z importowanymi capa-
mi Harck z Niemiec.

Początkowo hodowane jako bezrogie, obecnie dopuszcza się rogi u obu płci. Jest średniej budowy ciała, mocnej kości, 
o średnim umięśnieniu.

Głowa długa i raczej wąska, szyja proporcjonalnej długości, grzbiet prosty, który przechodzi w bardziej zwarty zad, 
nogi grube. Podstawowym kolorem tej rasy jest brązowy z pasem o nasyconym kolorze wzdłuż grzbietu do końca ogona. 
Istnieją również odcienie czerwono-brązowe, cynamonowo-brązowe i ciemnobrązowe. 

Charakterystyczną cechą rasy jest czarny trójkąt za uszami.
Pysk, wewnętrzna strona uszu, brzuch, podudzia i kopyta są czarne, sierść jest krótka.

Cechy użytkowe kozy brązowej krótkowłosej
Gruczoł mlekowy jest proporcjonalnie duży, a  strzyki są średniej długości. Możliwy jest dój maszynowy. Rasa ta jest 
odporna, wcześnie dojrzewająca, nadaje się do hodowli indywidualnej i stadnej. Kozy te są szczególnie przystosowane do 
chowu pasterskiego i do chowu na większych wysokościach. 
Mają one dobrą zdolność do oceny szerokiego zakresu pasz. 
Rasa ta posiada dobre cechy mateczne i nadaje się do krzy-
żowania z rasą mięsną burską w celu poprawy wartości koź-
ląt rzeźnych. Żywa waga kóz wynosi 50-55 kg, capów 70-85 
kg. 

Wysokość w kłębie u kóz to 65-75 cm, u capów 70-80 
cm. Średnia produkcja mleka wynosi 800-900 litrów mleka, 
przy zawartości tłuszczu 3,6% i  białka 2,7%. Płodność 
wynosi 170-190%.

Żywa waga koźląt w wieku siedemdziesięciu dni wynosi 
15 kg, przyrost dzienny w odchowie i tuczu 170-190 g.
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3.

WODA W CIEKACH WODNYCH
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„Woda w krajobrazie, środki ochrony zasobów wodnych”
Ing. Michal Kravčík, CSc, ekspert ds. rewitalizacji kraju, Košice

NIEBIESKA ALTERNATYWA – TICHÝ POTOK1 (1995-96)

Na początku lat 90. XX wieku rząd Republiki Słowackiej stwier-
dził, że konieczna jest budowa nowej zapory wodnej nad rusiń-
ską miejscowością Tichý Potok w  dorzeczu Torysy. Zapora 
miała zapewnić wodę pitną dla mieszkańców Preszowa 
i Koszyc. W tym czasie grupa obrońców przyrody z Organizacji 
pozarządowej Ludzie i woda (słow. MVO Ľudia a voda) inter-
weniowała w sprawie planu budowy zapory w ramach projektu 
Błękitna alternatywa (słow. Modrá alternatíva) we współpracy 
z  obrońcami przyrody z  północno-wschodniej Słowacji – 
PČOLA.

Błękitna alternatywa została zainspirowana publikacją Permaculture autorstwa Australijczyka Billa Mollisona i  jej 
zasadą spowalniania odpływu wody opadowej z wyżej do niżej położonych terenów.

W  Błękitnej alternatywie zaproponowano kilka środków retencji wody, które przechwytują wodę deszczową, 
pozwalają jej wsiąkanie i  „produkcję” czystej wody źródlanej. Ponieważ na Słowacji nie było doświadczenia z  takim 
projektem, organizacja pozarządowa Ludzie i woda, we współpracy z  innymi stowarzyszeniami ochrony przyrody na 
Słowacji, postanowiła zorganizować obozy pod nazwą Błękitna alternatywa w regionie Horná Torysa i wdrożyć projekty 
pilotażowe. Pierwszy projekt odbył się w miejscowości Nižné Repy we wspomnianym regionie.

Kolejny projekt Błękitnej alternatywy został zrealizowany na terenie gminy Tichý Potok. W ramach obozu Błękitnej 
alternatywy w 1996 r. ekolodzy zrealizowali projekt w suchym, erodowanym wąwozie. Łączna pojemność retencyjna 
zapór wynosiła około 89 m3. Tamy były w stanie przechwycić deszcz, który następnie wsiąkał w glebę, tworząc źródła 
i potok.

W pierwotnie suchym i zerodowanym wąwozie bez wody, stopniowo zmieniała się roślinność, a w 1998 r. pojawiły się 
źródła, które istnieją do dziś. Nawet w czasie największej suszy, czyli 3-miesięcznego okresu bez deszczu na wiosnę 2009 
roku, wyschły małe cieki wodne, ale nie wyschło źródło Błękitnej alternatywy. Potok płynie w pilotażowym projekcie 
Błękitna alternatywa, a wąwóz jest pełen zieleni nawet w okresach największej suszy.

Założenia potwierdziły się, a biorąc pod uwagę warunki geologiczne i glebowe, mikroprojekt ten wytwarza źródło 
wody nawet w  czasach suszy. Monitoring przepływu pokazuje, że w  obszarze zlewni konieczne jest zastosowanie co 
najmniej 8 000 m3 środków retencji wodnej, aby stworzyć źródło wody o wydajności 1 litra na sekundę, które będzie 
zatrzymywać wodę deszczową i uzupełniać rezerwy wód gruntowych oraz wydajność źródeł.

Innowacyjną ideą projektu jest tworzenie zasobów wodnych poprzez zatrzymywanie wody deszczowej w zniszczonych 
ekosystemach tak, aby woda deszczowa wsiąkała w głąb gleby i struktur geologicznych, tworzyła zasoby wód gruntowych, 
a w konsekwencji źródła. Projekt może być zastosowany w każdym zniszczonym i suchym krajobrazie, gdzie co najmniej 
raz w roku występują obfite deszcze.

1 https://www.cassovia.sk/lav/8.php3
https://kravcik.blog.sme.sk/c/306439/Potoky-vysychaju-a-Modra-alternativa-oziva.html
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LAS WODNY BANKU SLOVENSKÁ SPORITEĽNA2 (2005-2007) – TATRY WYSOKIE  

W  dniu 19 listopada 2004 r. wichura w  Tatrzańskim Parku 
Narodowym wyrwała z  korzeniami 12 600 hektarów lasu, 
głównie świerkowego. W tym czasie wiele osób zmobilizowało 
się, aby pomóc w odbudowie zniszczonych lasów w Tatrzańskim 
Parku Narodowym. Organizacja pozarządowa Ludzie i  woda 
również rozpoczęła proces przywracania zniszczonego krajo-
brazu poprzez tworzenie środków retencji wody w celu zatrzy-
mania wody deszczowej w zniszczonym krajobrazie i przyczy-
niając się do odtworzenia nowego lasu.

Po tatrzańskiej wichurze w  społeczeństwie panowały 
różne opinie na temat tego, czy należy pomagać w odbudowie 

przyrody, a  jeśli tak, to w  jaki sposób. Z  jednej strony ekolodzy sugerowali, że należy pozostawić powalone drewno 
w zniszczonym lesie i pozwolić przyrodzie na samoistną regenerację. Z drugiej strony leśnicy domagali się usunięcia 
z  lasu całego materiału drzewnego. Projekt Las wodny dostarczył innowacyjne rozwiązanie, które opierało się na 
usunięciu materiału drzewnego i  wykorzystaniu pozostałego drewna odpadowego w  środkach retencji wodnej, aby 
pomóc w  zatrzymaniu wody opadowej i  stworzeniu odpowiednich warunków wilgotnościowych dla optymalnego 
wzrostu nowej roślinności.

Po wdrożeniu w  2005 r. ponad 4  000 środków retencji wodnej na miejscu na 42 hektarach posadzono 34  000 
sadzonek (świerk, świerk czerwony, sosna, jodła, świerk pospolity, klon górski i wiąz). Każdego dnia w okresie letnim nad 
projektem pracowało od 120 do 140 wolontariuszy z 26 krajów. Projekt został zrealizowany we współpracy z harcerzami, 
a finansowo wsparł go bank Slovenská sporiteľňa, która przeznaczyła na niego 330 000 euro. Środki te zostały wykorzystane 
na budowę dwóch kolejnych działek o powierzchni 41 ha.

W pełni udowodniono ideę wpływu retencji wód opadowych w ekosystemach na wzmocnienie procesów odnowy 
ekosystemów w lasach zniszczonych przez wiatr. Nie tylko zasadzone drzewa dobrze się rozwijają, ale również roślinność 
jest bardzo zróżnicowana i ma wysoką wartość ekologiczną. Na podstawie monitorowania procesów odnowy stwierdzono, 
że ta część Tatr odnawia się najsilniej. Innowacyjną ideą projektu jest odnowienie zniszczonego przez wiatr lasu, który 
jest monokulturowy pod względem wiekowym i  gatunkowym, poprzez gromadzenie wody opadowej i  nasadzenie 
zróżnicowanego lasu.

2 https://spectator.sme.sk/c/20002388/water- forest-revives-high-tatras.html
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KOSZYCKI PROTOKÓŁ DLA WODY3 2005-2007

W  dniu 24 lutego 2005 r. Rada Miejska Koszyc zatwierdziła 
Koszycki protokół w sprawie wody w XXI wieku jako strate-
giczny dokument dotyczący ochrony wody w aglomeracji ko-
szyckiej w celu zapobiegania powodziom, suszom i zmianom 
klimatycznym. Celem protokołu było wymuszenie retencji 
wody deszczowej bezpośrednio w krajobrazie miejskim, a tym 
samym przywrócenie zniszczonym ekosystemom zdrowego 
klimatu.

Po zatwierdzeniu protokołu przez sejmik Koszyc 
uruchomiono projekty pilotażowe, aby wykazać skuteczność 
rozwiązania oraz wpływ na wodę, ekosystemy i klimat. Projekty 
zrealizowane w latach 2005 i 2006 potwierdzają, że zniszczone 

ekosystemy mogą być regenerowane, jeśli pozostanie w nich woda opadowa. Celem było zatrzymanie wody opadowej 
i stworzenie odpowiednich warunków wilgotnościowych dla optymalnego wzrostu nowej roślinności.

Na 3-hektarowym terenie zainstalowano pasy infiltracyjne prostopadle do rowków erozyjnych, które przechwytują 
jednorazowo około 300 m3 wody opadowej. Projekt był realizowany w listopadzie 2005 roku. W pierwszych latach pasy 
były regularnie nasycane wodą opadową, która wsiąkała, a następnie odparowywała. Stopniowo roślinność na tym terenie 
odradzała się, jej różnorodność gatunkowa przejęła funkcję retencji wody opadowej.

Szacujemy, że w ciągu 13 lat, od 2006 roku, zrewitalizowany ekosystem zatrzymał ponad 60 000 m3 wody opadowej. 
W przeszłości woda ta była jedynie odprowadzana bez wykorzystania, a ponadto niszczyła ekosystem poprzez intensywną 
erozję. Teraz woda opadowa pozostaje na miejscu, a jej przeważająca część jest przekształcana w parę wodną. Oznacza 
to, że w upalne lato codziennie wyparowuje z  terenu około 200 m3 wody, co wcześniej zagrażało kortom tenisowym 
erozją wodną i mułową. Szacujemy, że temperatura w tym miejscu jest trwale obniżona o około 2 stopnie z powodu 
zwiększonego parowania.

Koncepcja wpływu retencji wód opadowych w ekosystemach na procesy odnowy jest bardzo interesująca i dostarcza 
inspirujących rozwiązań dla metodycznego zarządzania ochroną gleby przed erozją, jak zachować wodę w ekosystemie, 
jak zwiększyć stabilność zboczy poprzez zarastanie horyzontu glebowego systemami korzeniowymi, gdy istnieją 
odpowiednie warunki ekosystemowe dla rozwoju roślinności, a  także jak kreować wzrost różnorodnej roślinności 
w mieście.

Innowacyjna idea projektu polega na odtworzeniu suchych krajobrazów, ekosystemów zniszczonych przez erozję, 
retencję wód burzowych, wpływających na jakość roślinności łąkowej, jej różnorodność i bogactwo gatunkowe.

3 https://www.komunal.eu/sk/servis/konferencie/116-kosicky-obciansky-protokol-ku-klimatickej-zmene-konferencia
https://kravcik.blog.sme.sk/c/225871/Kosicky-pribeh-protipovodnovej-ochrany.html



30

HRIČOVSKÁ DROGA WODNA4 (2007-2009)

Hričovska droga wodna została zbudowana jako ochrona prze-
ciwpowodziowa przed ulewnymi deszczami. Turyści przyjeż-
dżają tu również dla relaksu i  pieszych wędrówek. W  latach 
2008-2009 w dwóch dolinach zastosowano kaskadę drewnia-
nych środków retencyjnych w celu zatrzymania wody opado-
wej i podniesienia lustra wody podziemnej w przyległym eko-
systemie leśnym.

 W  ten sposób w  lokalizacji powstał atrakcyjny obszar, 
odwiedzany nie tylko przez mieszkańców miejscowości Dolný 
Hričov, ale także przez turystów z  innych części Słowacji. 

Projekt rewitalizacji obejmuje źródło Šípová studnička i miejsce czci mnicha z Wodnego Domu Tomáša, który mieszkał 
w pobliskim zamku Hričov, zbierał w lasach zioła lecznicze i leczył chorych.

Thomas Waterhouse, podobno pojawił się tu, gdy angielski król Henryk VIII rozesłał swoją wspólnotę mnichów, tzw. 
kłusowników. Na jego cześć zrewitalizowano źródło Šípová studnička, a ku czci zakonnika wybudowano kaplicę.

W ceremonii otwarcia projektu wzięli udział mnisi franciszkańscy, aby podkreślić powagę miejsca czci z mnichem 
Tomášem Waterhausem strzegącym źródła Šípová studnička. Według legendy w  okolicy mieszkał mnich Tomáš, 
który modlił się za ludzi i ich zdrowie. Modlił się, aby ta woda była wykorzystywana również do celów zdrowotnych. 
W przeszłości ludzie wykorzystywali ją do leczenia chorób skóry i oczu. Mieszkańcy miejscowości Dolný Hričov do dziś 
piją wodę tylko ze studni Šípová studnička.

Projekt był wspierany finansowo przez Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej i Fundusz Ochrony Środowiska. 
W tym pięknym otoczeniu przyrody można również zobaczyć szlak mrówek, kaskady wodne w dolinach oraz jelenie 
i dziki. Projekt uatrakcyjnił ekosystem leśny i stał się popularną lokalną atrakcją turystyczną.

Projekt jest zarówno inspiracją, jak i  strefą relaksu. Społeczność lokalna wybudowała również altanę, w  której 
odbywają się częste pikniki i spotkania mieszkańców. Projekt jest przykładem na to, jak można uatrakcyjnić otoczenie 
poprzez wykorzystanie wody w połączeniu z historycznymi opowieściami. 

Innowacyjną ideą projektu jest rewitalizacja zaniedbanego lasu poprzez zatrzymywanie wody deszczowej, poprawę 
hydrologii małych cieków (zapobieganie powodziom i  suszom) poprzez uzupełnienie miejsc czci, a  tym samym 
zwiększenie atrakcyjności terenu dla rozwoju lokalnej turystyki.

4 https://kravcik.blog.sme.sk/c/225669/Hricovs ka-vodna-cesta.html
https://www.zmos.sk/katalog-opatreni- rieseni-a-prikladov-z- praxe.phtml?id_menu=49905&module_action__121553  id_res=1
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PARK BIOKLIMATYCZNY DRIENOVÁ PRZY MIEJSCOWOŚCI RAJEC5 (2009-16)

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi prawie 2,4 mln ha (48% 
powierzchni Słowacji). Słowacja doświadczyła największej 
transformacji swojego głównie rolniczego krajobrazu w drugiej 
połowie ubiegłego wieku.  Zmiany w rozdrobnionej strukturze 
krajobrazu rolniczego spowodowały rozoranie miedz, usunię-
cie zagajników i terenów podmokłych oraz osuszenie ponad 1 
mln ha. 

To zapoczątkowało przemysłową produkcję rolną, która 
w  ciągu kilkudziesięciu lat wysuszyła grunty rolne do tego 
stopnia, że bez zmian systemowych ziemia nie może się 
zregenerować i odzyskać żyzności. 

Jednym z  niewielu przykładów na Słowacji, który 
rozpoczyna regenerację gruntów rolnych, jest inicjatywa 
w  Parku Bioklimatycznym Drienová w  Dolinie Rajeckiej 

w kraju żylińskim, gdzie przywracane jest do życia 26 hektarów zniszczonych gruntów.  
Jednym z pierwszych kroków było zatrzymanie wody, która spada na ten teren w postaci opadów, na osuszone pola 

uprawne. Z  tego powodu wybudowano groble, wykopy wodne i  stawy, które stanowią podstawę produkcji biomasy, 
a także zapewniają wystarczającą ilość wody dla stada zwierząt, które z roku na rok się powiększa. 

Podstawową zasadą jest recykling nie tylko wody, ale także składników odżywczych, wzbogacanie procesów 
biologicznych i chemicznych w glebie, promowanie bioróżnorodności roślinności i poprawa mikroklimatu bezpośrednio 
w gospodarstwie.  Podstawową tezą jest to, że pozostawienie większej ilości wody w gospodarstwie nie tylko zwiększy 
fotosyntezę do produkcji biomasy, ale także zmniejszy ekstremalne temperatury, zwłaszcza w lecie, poprzez zwiększenie 
parowania wody przez roślinność. 

Pokazuje, że ta ścieżka jest skuteczna, ponieważ z roku na rok wzrasta produkcja biomasy w gospodarstwie, dzięki 
czemu jest więcej paszy dla zwierząt gospodarskich, których ilość również wzrasta z  roku na rok. W  gospodarstwie 
uprawia się ponad 300 rodzimych gatunków drzew owocowych, rozwija się pszczelarstwo i hodowla ryb. 

Gospodarstwo jest często odwiedzane przez całe grupy dzieci szkolnych, które biorą udział w edukacji ekologicznej 
i mają możliwość obserwowania zachowań zwierząt. Oznacza to powiązanie ze sobą kilku elementów – przywracanie 
żyzności gleby, promowanie różnorodności biologicznej, rozwój rolnictwa, zapobieganie powodziom, suszom i zmianie 
klimatu. 

Inicjatywa założenia Parku bioklimatycznego, jak również jego rozwój, opiera się na pomyśle Ladislava Žideka, który 
zachęca do tego lokalną społeczność i pozyskuje fundusze ze źródeł krajowych i zagranicznych. Zdobyte doświadczenie 
będzie wkrótce bardzo dobrym i  atrakcyjnym przykładem innowacyjnej, kompleksowej odbudowy zniszczonych 
ekosystemów, ludzkich umiejętności i powrotu nowego pokolenia młodych ludzi do korzeni odpowiedzialności za glebę, 
wodę i bioróżnorodność.  

5 https://bioklimapark.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FZUan1I
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„Bobry, ich funkcja”
dr. inż. Piotr Topiński, Warszawa

Skoro taki jest tytuł wykładu, to funkcją bobrów w ekosystemie jest retencjonowanie wody… z człowiekiem mają jedną 
cechę wspólną… organizują sobie przestrzeń! 

Niestety założenia są przeciwne. Bobry zatrzymują wodę gdzie się da, człowiek spuszcza gdzie może. Dzisiaj, przy 
postępujących zmianach klimatycznych mogą się stać najlepszym i  niedrogim partnerem człowieka w  schłodzeniu 
okolicy.

Ja rozumiem podtopionych mieszkańców bo kilka razy oglądałem skutki zatkania przez bobry np przepustu 
pod nasypem kolejowym i  przerobienie go na tamę spiętrzającą wodę, co spowodowało zalanie kilku kilometrów 
kwadratowych pól wraz z wsiami. Takie przypadki zdarzają się jednak tylko na terenach płaskich, niekoniecznie tak 
drastyczne i tam ograniczanie aktywności bobrów niekiedy  jest uzasadnione. Choć też nie zawsze!

W Puszczy Kampinowskiej… a to na nizinach, bobry po wpuszczeniu ich tam przed laty w kilka tygodni podniosły 
poziom wody o  20 cm zalewając (przesuszone) lasy na ponad 200 h... Na każdym kilometrze rowu melioracyjnego 
zbudowały kilkadziesiąt tam spiętrzających wodę po kilka centymetrów na każdej. Meliorowana przez lata Puszcza 
Kampinoska bez bobrów by wyschła do szczętu a deweloperzy mieli by kilka kilometrów kwadratowych do zabudowania.

Nie mają! …i  być może to jest przyczyna „ponad 
normatywnej” niechęci rządzących dla tego zwierzątka.

Zwierzątko nie jest takie małe. Dorosły samiec 
potrafi ważyć 30 kg z hakiem. Rodzina, to zazwyczaj 3-5 
sztuk, więc przy normalnej aktywności potrafią nieźle 
narozrabiać.

W górach tama o wysokości ok 2 m (wyższych się nie 
spotyka) zaleje kilkadziesiąt metrów leśnego lub polnego, 
zakrzaczonego jaru, gdzie sobie gospodarują, nikomu nie 
szkodząc. Podkreślam „jaru” i w „górach” z którego woda 
nie ma się gdzie rozlać. Szkody są żadne albo niewielkie 
a korzyści ogromne. W górach!
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Wbrew powszechnemu mniemaniu bobry są całkowicie wegetariańskie. Nikomu nigdy i nigdzie nie zjadły ani jednej 
ryby ale stworzyły wiele miejsc z których korzystają wędkarze.

Najchętniej osiedlają się w  przybrzeżnych rozlewiskach zarośniętych wierzbą, nie gardzą topolami, brzozami. 
Z gospodarczego punktu widzenia to materiał o niewielkiej wartości. Wierzbowe zarośla, stale przygryzane z czasem 
tworzą zwarty, samo się odnawiający żywopłot będący atrakcyjnym siedliskiem i  miejscem gniazdowania dla wielu 
zwierząt.

Dzięki ich aktywności tworzy się też obfita baza pokarmowa dla innych pięter troficznych, bo pełno tam płazów, 
gadów, ryb i ptaków. Te odżywiają się owadami a owady też mają zapewnioną kuchnie! Tamy, nawet na niewielkich 
potokach zatrzymują wiele ton wody, która się nie wylewa z  trakcie powodzi a w czasie suszy chłodzi lokalny klimat 
i powoduje znaczną produkcję biomasy.

Administratorzy naszej przyrody w życiu nie widzieli jednak bobra, nie liczyli bilansu strat i korzyści, nie wiedzą, że 
góry od terenów płaskich różnią się zasadniczo, uznali bobra za konkurencję i  ustawą uchwalili, że bóbr to wszechobecny 
szkodnik któremu trzeba wypowiedzieć wojnę.

„Utrzymywanie wód  jest realizowane przez rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor 
innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych. To ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 
(Art 227. 1. p.8)  
i  dalej już w ustawie 
Art. 118b. Przepisów art. 118 i art. 118a nie stosuje się do:
2) rozbiórki i modyfikacji tam bobrowych oraz zasypywania nor bobrów, prowadzonych zgodnie z zezwoleniem, wydanym 
na podstawie art. 56 ust. 1, 2 lub 2b, lub zarządzeniem, wydanym na podstawie art. 56a;”
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Nie mają racji.
W  górach bobry są najlepszym i  najtańszym sprzymierzeńcem gospodarzy wód w  działaniach retencyjnych. 

GOSPODARZĄ… w najlepszym rozumieniu tego słowa!
Poprzewracane drzewa hamują odpływ wody a rozkopywane brzegi podnoszą poziom retencji i produkcję biomasy.
Pół wieku temu w szkołach dzielono zwierzęta na pożyteczne i niepożyteczne. Niepożyteczne miały przechlapane! 

Trudno z tego wyjść. Skoro na bobrowiskach leżą poprzewracane drzewa …znaczy szkodnik!

Bobry lubią mieć chłodno. Żeremie jest wietrzone i polewane wodą jak temperatura rośnie. Zamykane jak się robi 
zimniej. Temperatura wewnątrz zawsze na stałym poziomie ok 13 stopni. 

Do swoich gniazd przedostają się pod wodą, syfonem podobnym do spustu w umywalce. W syfonie kąpią swoje 
noworodki. Noworodki nie są w stanie zrobić kupy jeśli nie naciska na nie woda :) stąd swego czasu wielkie trudności 
w hodowli tych zwierząt.

Stąd to dbają, by mieć stały poziom wody. Budują tamy i stale je pielęgnują. Niekiedy adaptują betonowe tamy na 
rowach, lekko je modyfikując.

Czyszczą swoje siedliska ze śmieci. Widziałem butelki, rozpadnięte wózki dziecięce wyciągnięte na żeremie. 
Mają wrogów, potrafiących się przedostać do nory: literatura wymienia wydry ale znacznie groźniejsze są szczury 

atakujące młode zwierzęta. Szczególnie blisko ludzkich zabudowań.
Najchętniej żyją w norach wysokich brzegów, ale jeśli wysokości na starcza i sufit im się wali na łeb, nakładają górę 

gałęzi, błota i tak powstają żeremia. Też potrafią mieć dwa metry wysokości. Jeśli strop w norze im się nie zawali, żeremi 
nie budują, jeśli brzegi wysokie a wody dużo …nie budują także tam.

Aktywne są o świcie i o zmroku, w nocy i w dzień śpią.
W zimie nie śpią, pływają pod lodem a na początku maja rodzą młode. Młode głośno jęczą w żeremiach i stąd się 

mówi „płacze jak bóbr” 
Młode rodzą się na początku maja a kilka tygodni przed tym rodzice wypowiadają lokum dorastającym młodym 

sprzed dwóch lat. Druga połowa kwietnia to czas, kiedy młode poszukują miejsca na założenie własnej rodziny, włóczą 
się po okolicy i można je spotkać w najdziwniejszych miejscach. 

Odżywiają się roślinami. Drzewa ścinają latem i jesienią, wiosną pasą się na pastwiskach: trawy, zioła, drobne krzewy. 
Czyszczą dna jezior i rzek z zakorzenionych tam roślin. Ich obecność można stwierdzić po pływający na powierzchni 
kłączach wodnych roślin (ustawa 118 b) usuwanie roślin pływających i  korzeniących się w  dnie śródlądowych wód 
powierzchniowych w terminie od dnia 15 sierpnia do końca lutego, poza obszarami Natura 2000, w których przedmiotem 
ochrony jest siedlisko przyrodnicze nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), 
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26, art 118b)

Nie lubią awantur. Człowiekowi i psom schodzą z drogi. Nie atakują ale mogą się bronić, więc lepiej nie sprawdzać 
czy zęby dostosowane do ścinania drzew przydają się w walce.

Zainteresowanych namawiam do obejrzenia filmu mojego autorstwa pt: „pożytki z  bobrów” na kanale YouTube: 
https://youtu.be/hls8mIQ7_b0
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„Rybactwo i cieki wodne”
Znaczenie obiektów retencyjnych, roślinności brzegowej i terenów zalewowych 
z punktu widzenia ekologii wód i rybactwa 
Mgr. Dušan Jaššo, rybak, Kysucké Nové Mesto 

Tworzenie środków retencji wody i nadzór nad roślinnością brzegową ma kluczowe znaczenie dla zarządzania ciekami 
wodnymi z punktu widzenia rybactwa. W ciągu ostatnich 65 lat środowisko w zbiornikach wodnych na Słowacji uległo 
znacznym zmianom. Troska społeczeństwa o skutki powodzi oraz teoretyczne zaplecze ekspertów w przeszłości znalazły 
swoje odzwierciedlenie w dokumentach gospodarki wodnej, które stanowiły ramy prawne dla dokumentacji projektowej 
obiektów gospodarki wodnej i jej modyfikacji. Od lat 50. XX wieku do niedawna większość potoków i rzek w terenie 
zabudowanym miast i wsi oraz liczne cieki wodne w użytkowanym terenie rolniczym i leśnym zostało w jakiś sposób 
zmodyfikowanych. Rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej miały na celu jak najskuteczniejsze odprowadzenie wód 
opadowych z terenów rolniczych lub ochronę przed zalaniem terenów zamieszkałych przez ludzi lub przestrzeni publicz-
nej. Interwencje te znacznie zredukowały roślinność brzegową, wyprostowały ciek, w  wielu przypadkach wzmocniły 
koryto i zlikwidowały tereny zalewowe. Innymi obiektami wodnymi, które mają duży wpływ na cały ekosystem, a tym 
samym na stan ichtiofauny (populacji ryb) są zbiorniki retencyjne i małe elektrownie wodne. Oprócz funkcji retencji 
wody mają również znaczenie jako źródło wody pitnej, wody do nawadniania dla celów rolniczych lub zapewniają tzw. 
„zieloną energię”. Na obecny stan ekologii cieków wodnych znaczący wpływ miało również bardzo intensywne pozyski-
wanie drewna w ciągu ostatnich dwóch dekad, w wielu przypadkach bez przestrzegania obowiązującego prawodawstwa 
i bez poświęcania należytej uwagi środkom ochrony wód po zaprzestaniu pozyskiwania drewna. Oprócz wykorzystywa-
nia wody do nawadniania lub odwrotnie – odwadniania przez kanały odwadniające, działalność rolnicza wpływa rów-
nież na wodę w potokach i rzekach poprzez stosowanie nawozów przemysłowych. Wreszcie, jednym z najważniejszych 
czynników jest sposób odprowadzania wód opadowych na terenach zabudowanych miast i wsi oraz wód z oczyszczalni 
ścieków.

Wszystkie powyższe interwencje i czynniki znajdują odzwierciedlenie w znacznych stratach wody w okresach niskich 
opadów, w zmętnieniu wody podczas opadów w wyniku erozji, czy w ciągłych nienaturalnych wahaniach przepływów. 
Wpływa to na cały ekosystem cieków wodnych zarówno pod względem systemu wodnego, obiegu składników odżywczych 
i energii, jakości i temperatury wody, jakości siedlisk oraz biologicznych interakcji gatunków roślin i zwierząt.

BETONOWE I KAMIENNE REGULACJE BRZEGÓW, USUWANIE ROŚLINNOŚCI BRZEGOWEJ,  
ZANIKANIE TERENÓW ZALEWOWYCH

W idealnej sytuacji ciek wodny ma określoną zdolność retencji (zatrzymywania wody). Naturalne tamy retencyjne z ka-
mieni, pni drzew i  gałęzi spowalniają ruch wody, a  tym samym zwiększają ilość przechwyconej materii organicznej, 
która podczas zwiększonych przepływów zostałaby przetransportowana z prądem do wolno płynących odcinków rzeki 
lub na dno tam. Po przetworzeniu przez mikroorganizmy wychwycona materia organiczna zostaje włączona do organi-
zmów roślin i zwierząt wodnych, które stanowią źródło pożywienia dla ryb. Za przeszkodami zmierzono ponad pięcio-
krotnie wyższe stężenia bezkręgowców wodnych w porównaniu z miejscami bez przeszkód w tej rzece6. Po usunięciu 
struktur retencyjnych ciek wodny przekształca się w kanał, następuje szybki spływ i zmniejszają się możliwości pobiera-
nia składników odżywczych przez organizmy. Badania ekologiczne dotyczące wpływu regulacji z luźno ułożonego gruzu 
kamiennego po 6 latach wykazały 50% zmniejszenie się liczby gatunków jętek (owadów wodnych) w porównaniu do 
odcinka nieregulowanego7. Szczególnie drewno w cieku wodnym jest materiałem nie do zastąpienia. Wiele gatunków 
może przyczepić się do jego powierzchni i żywić się biofilmem, który pokrywa wszystkie zanurzone przedmioty lub samo 
drewno. Ma to zatem znaczący wpływ na różnorodność biologiczną cieku wodnego, a tym samym na występowanie ryb.

Na odcinkach o dużym nachyleniu ciek wodny ma tendencję do erozji podłoża geologicznego. Materiał ten zamienia 
się w żwir, piasek i muł, i wraz z materiałem organicznym odkłada się w częściach strumienia o mniejszym nachyleniu. 
Te osady fluwialne tworzą koryto rzeki. W środkowych odcinkach rzek górskich, które nie są regulowane, występują 
rozgałęzienia i  coroczne przesuwanie się koryta. Jedną z  ostatnich rzek, gdzie zjawisko to można zaobserwować na 
stosunkowo długim odcinku, jest rzeka Belá.

W  potokach nizinnych przeważa osadzanie się osadów i  tworzenie piaskowo-żwirowych koryt rzecznych. 
Osady te poszerzają i  stabilizują system rzeczny. Zalanie terenów zalewowych powoduje spłaszczenie fali 
powodziowej w  okresach wyjątkowo obfitych opadów lub wiosną, gdy topnieje śnieg. System korzeniowy drzew 
doskonale stabilizuje brzegi, a  jednocześnie po rozkładzie przez mikroorganizmy przetwarza organiczny materiał 
aluwialny. Roślinność brzegowa i  roślinność na terenach zalewowych stanowią podstawę ekosystemu w  rzece. 
Okresowe zalewanie jest siłą napędową wpływającą na procesy zachodzące między rzeką a  terenem zalewowym. 
Do 90% węgla organicznego znajdującego się w  cieku wodnym pochodzi z  roślinności brzegowej i  terenów 
zalewowych. Pozostała część powstaje w  samym cieku wodnym lub jest transportowana z  górnych odcinków rzeki.  

6 https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kek/hydrobio/Ekosystem_toku.pdf
7 https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kek/hydrobio/Vplyvy_revitalizacia.pdf
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Na podstawie pomiarów na Amazonce wykazano, że tylko mniej niż 1% węgla organicznego pochodził z wyższych partii 
dorzecza8.

Należy również zwrócić uwagę na zdolność do samooczyszczania jako jednego z  głównych mechanizmów 
autoregulacyjnych w rzece. Oprócz naturalnego materiału biologicznego do cieków wodnych dostaje się również wiele 
odpadów pochodzących z rolnictwa, działalności przemysłowej oraz szamb ze źle funkcjonujących lub niedziałających 
oczyszczalni ścieków. Samooczyszczanie jest połączeniem procesów fizycznych (rozcieńczanie, mieszanie, ługowanie, 
sedymentacja, niszczenie mechaniczne), chemicznych (utlenianie, neutralizacja, wytrącanie, rozkład fotochemiczny 
itp.) i  biologicznych (aktywność mikroorganizmów). Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na skuteczność 
samooczyszczania są stężenie tlenu w wodzie oraz temperatura wody, od której zależy jego rozpuszczalność.

Roślinność brzegowa, pod względem tworzenia cienia nad ciekiem wodnym i  zmniejszania ogólnej temperatury 
powietrza poprzez pochłanianie promieniowania słonecznego, jak również struktury retencyjne (naturalne lub 
stworzone przez człowieka tamy), które umożliwiają dostęp tlenu z powietrza do wody, są niezbędne dla ekosystemu 
cieków wodnych. Naprzemienne występowanie płycizn i miejsc głębokich zapewnia schronienie zwierzętom wodnym 
i  zwiększają mieszanie się wody. Usuwanie roślinności brzegowej, betonowa lub kamienna regulacja brzegów, a  co 
gorsza wyrównywanie lub betonowanie koryta cieku, powoduje przegrzewanie się wody w  miesiącach letnich, brak 
tlenu i procesów samooczyszczania. Dochodzi do zakłócenia równowagi, często wzrasta poziom azotu i fosforu, a cała 
rzeka zarasta roślinnością wodną. Parowanie z odsłoniętej powierzchni wody w ciągu dnia powoduje, że przepływy są 
minimalne, a w nocy, kiedy roślinność pobiera tlen z wody, to środowisko wodne staje się krytyczne dla ryb.

W  świetle połowowym związek pomiędzy roślinnością brzegową a  bezkręgowcami wodnymi jest szczególnie 
interesujący, jako jeden z  głównych składników pożywienia większości reofilnych (żyjących w  rzece) gatunków ryb. 
Bezkręgowce wodne albo bezpośrednio rozdrabniają materiał organiczny, żywią się biofilmem, albo żywią się innymi 

8 https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kek/hydrobio/Ekosystem_toku.pdf

Rzeka Belá powstaje z połączenia potoków Doliny Cichej Liptowskiej (słow. Tichá dolina) i Koprowej Doliny (słow. Kôprovská dolina)  
w Tatrach Wysokich.

Trapezoidalna regulacja ze stałym dnem i wyprostowanym ciekiem 
o długości 450 m bez jednego progu w miejscowości Snežnica. 
Roślinność brzegowa na prawym brzegu to drzewa ozdobne 
w odstępach co 5 m. Oba brzegi rzeki pokryte są drogą asfaltową. 
W miesiącach letnich cały uregulowany odcinek zarasta glonami, 
a parowanie powoduje, że przepływ w dolnej części regulacji jest 
niższy niż powyżej miejscowości.
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organizmami żywymi, które zależą od materiału organicznego pochodzącego z roślinności brzegowej. Dla niektórych 
gatunków owadów wodnych roślinność brzegowa odgrywa ważną funkcję w stadium rozrodczym. Żwirowe dno rzeki 
(hyporealne) z  kolei zapewnia zwierzętom wodnym schronienie na spodniej stronie kamieni podczas normalnego 
przepływu. W  przypadku wystąpienia powodzi, nagłego zanieczyszczenia, niskiego poziomu wody lub zamarznięcia 
strumienia, organizmy te schronią się w głębszych warstwach. Zimna woda z dolnych partii żwirowego koryta stabilizuje 
temperaturę wody w  rzece w  okresie letnim. Dla reofilnych gatunków ryb żwirowe dno, odpowiednia temperatura 
i jakość wody są niezbędne do rozmnażania.

TAMY NA CIEKU WODNYM

Tamy zaczęto budować na Słowacji już na początku XVI wieku i w tym czasie były one ściśle związane z działalnością 
górniczą. Dopiero w latach trzydziestych XX wieku zaczęto budować zapory na dużych ciekach wodnych. Zapory na 
ciekach wodnych chronią przed powodziami i  wytwarzają energię elektryczną. W  2020 roku elektrownie wodne na 
Słowacji wytworzyły 11,4 % z  łącznej ilości 18 773 gigawatogodzin energii elektrycznej9. Jednocześnie przynoszą one 
wiele innych korzyści w postaci rekreacji, sportów wodnych i wędkarstwa.

Przykładem jest największy system zapór i  elektrowni wodnych na Słowacji – Vážska kaskáda. Jego budowę 
rozpoczęto w 1930 roku i chroni on przed powodziami duży obszar od Liptowskiego Mikułasza po Komárno. Wag był 
w przeszłości rozgałęzioną rzeką, która ciągle zmieniała swój kształt i co roku zalewała przyległe tereny. W niektórych 
miejscach może mieć ponad 2 kilometry szerokości, nanosząc osady z górnych części zlewni na jego rozległe tereny 
zlewni. Bardziej znaczące powodzie na rzece Wag zdarzały się raz na 35-50 lat. Największa udokumentowana powódź na 
rzece Wag miała miejsce w 1813 roku, kiedy to dotknęła 50 miejscowości, a liczba ofiar wyniosła 243 osoby. Wybudowanie 
kaskady 22 elektrowni i zapór wodnych znacznie zmniejszyło ryzyko powodzi. Ponadto system wytwarza około 1 900 
gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie, a także utworzono wiele łowisk.

Pomimo pozornych korzyści budowa zapór zasadniczo przerywa ciągłość przepływu wody, co wiąże się z bardzo 
poważnymi konsekwencjami. Poprzez ograniczenie powodzi całkowicie utracony zostaje kontakt między rzeką a terenem 
zalewowym. Rzeka nie dostarcza już co roku składników odżywczych, które mogłyby zostać włączone do ekosystemu 
terenów zalewowych, ani nie zatrzymuje wody podczas powodzi i nie oddaje jej do rzeki w okresach słabych opadów. 
Poniżej zapory wywołuje to efekt rzeki głodnej, gdzie nie dochodzi do kompensacji wypłukanych osadów i eroduje dno 
rzeki. Obniżenie poziomu koryta powoduje obniżenie zwierciadła wody w korycie rzeki, następuje stopniowe wysychanie 
i miękkie lasy łęgowe zostają zastąpione przez roślinność bardziej sucholubną. Osady pozostają na dnie zapory, zmniejsza 
się ich objętość i zamienia je w składowisko szlamu.

W miesiącach letnich może wpływać na chemiczny skład wody w zbiorniku. Rozkład materii organicznej na dnie 
zapory pobiera tlen, a woda spływająca poniżej zapory może zawierać podwyższony poziom żelaza, manganu, siarki 
i zwiększoną ilość bakterii. W okresie letnim woda wyparowuje z powierzchni zbiornika przyczyniając się do zmniejszenia 

9 https://www.seas.sk/zakladne-udaje

Gniazdo głowacicy na rzece Hron (jasny krąg przy brzegu). W środku 
gniazda widać ciemne ciało dorosłego samca, który czeka na samicę.

Zbiornik Hričov (część systemu Vážska kaskáda) po spuszczeniu w 2019 r.
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przepływów. Temperatura wody odprowadzanej z dna zbiornika jest chłodniejsza w lecie i nie zamarza w zimie. Brak 
naturalnych wahań temperatury powoduje, że obniżone temperatury nie pozwalają owadom wodnym na zakończenie 
rozwoju w lecie i diapauzy (stadium spoczynku) w zimie, co ma bezpośredni wpływ na różnorodność gatunkową. Zanikają 
niektóre gatunki jętek i widelnic. Zwiększa się populacja ochotkowatych, krwiopijnych gatunków muszek i chruścików 
filtrujących zwiększoną ilość planktonu. Niska temperatura wody spuszczanej może spowodować przesunięcie strefy ryb 
o jeden stopień w górę (np. ze strefy brzany do strefy lipienia)10. Po napełnieniu zapory, jak w przypadku małej elektrowni 
wodnej, zmienia się skład gatunkowy ryb, a także roślin i owadów wodnych. W miejscach, gdzie przed budową zapory 
występowały gatunki reofilne, pojawiają się ryby wód stojących. Niektóre nierodzime gatunki ryb w tej strefie migrują 
do dopływów rzek podgórskich i  negatywnie wpływają na populacje gatunków rodzimych. Dla reofilnych gatunków 
ryb, które w naturalnych warunkach często wędrują dziesiątki kilometrów w górę rzeki, zapora stanowi barierę nie do 
pokonania. Wreszcie, prawdopodobnie największa redukcja różnorodności zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych, w tym 
ryb, spowodowana jest ciągłymi wahaniami poziomu wody powyżej zapory oraz dobowymi zmianami przepływu 
wody pod energetycznie użytkowaną zaporą. Ma to duży wpływ na tarło gatunków ryb wód stojących, które składają 
ikrę na zalanej roślinności brzegowej powyżej tamy. Poniżej elektrowni, która w ciągu dnia nieustannie zmienia swój 
przepływ w zależności od zapotrzebowania na energię elektryczną, przetrwają tylko najbardziej przystosowane gatunki. 
Ikra gatunków reofilnych składana w  płytkiej wodzie żwirowni jest narażona na nieustanne ryzyko wyschnięcia lub 
odpłynięcia.

IDENTYFIKACJA ROZWIĄZAŃ

Przekonanie, że w nadchodzących dekadach nastąpi tak fundamentalna zmiana w paradygmacie postrzegania wody, że 
całe społeczeństwo będzie pod presją, za przykładem bardziej rozwiniętych krajów, aby stopniowo rozbierać tamy na 
głównych ciekach wodnych, usuwać małe elektrownie wodne, regulacje, drogi i budynki z terenów, które kiedyś były te-
renami zalewowymi, byłoby zbyt śmiałe. Zasadniczą zmianą byłoby już postawienie na pierwszym miejscu społecznego 
zainteresowania ochroną istniejących cieków wodnych i  przywrócenia zniszczonym ciekom ich pierwotnej funkcji 
w możliwie największym stopniu, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych. Koncepcje rewitalizacji 
zniszczonych zbiorników wodnych są dyskutowane przez naukowców z całego świata od przełomu lat 50. i 60. XX wieku, 
niestety nawet najnowsze odkrycia w tej dziedzinie nie zostały uwzględnione w obecnej strategii wodnej. Aby nowa stra-
tegia odniosła sukces, musi współistnieć ze zmianą w gospodarce wodnej na wszystkich poziomach. Od zarządzania 
i środków ochrony wody w lasach, w rolnictwie, poprzez zarządzanie wodami burzowymi na terenach zabudowanych 
i wzdłuż dróg, aż po rozwiązywanie problemów związanych ze ściekami.

Na Słowacji przyjęto strategię, która przewiduje budowę większej liczby małych elektrowni wodnych. Równocześnie 
podejmowane są wysiłki w celu połączenia starszych typów elektrowni wodnych z funkcjonalnymi przepławkami. Jeśli 
przepławka jest naprawdę funkcjonalna, może pomóc w migracji pewnego odsetka populacji ryb. Jednak w rzeczywistości 
nie rozwiązuje to większości problemów, które powoduje tamowanie cieku wodnego. Produkcja energii elektrycznej 
w elektrowniach wodnych na Słowacji jest błędnie uważana za czystą ekologicznie.

Pierwszym krokiem w ochronie i odnowie cieków wodnych może być całkowite wstrzymanie projektów, które regulują 
wzdłużnie dużą część cieku wodnego. W jak największym stopniu cieku należy wykorzystać istniejącą lub zniszczoną 
roślinność w  strefie brzegowej, aby zapewnić zacienienie rzeki i  dostarczanie naturalnego materiału organicznego. 
Wzmacniać tylko najbardziej odsłonięte odcinki rzeki. Tam, gdzie pozwala na to ukształtowanie terenu, należy stworzyć 
warunki umożliwiające rozlewanie się strumienia na sąsiednie grunty w  okresach zwiększonych przepływów; jeśli 
wcześniej był on sztucznie prostowany, należy przywrócić mu naturalny, meandrujący kształt i  wykupić w  tym celu 
grunty. Wreszcie tworzyć bliskie naturze formacje retencyjne – tamy z drewna i kamienia na odpowiedniej wysokości, 
tak aby nie utrudniały migracji zwierząt, a  jednocześnie tworzyły schronienia w  czasie suszy. Wszystkie te działania 
mają znaczący wpływ na ochronę przeciwpowodziową, zatrzymują wodę w  krajobrazie, poprawiają ogólny klimat 
środowiska, umożliwiają przynajmniej częściowe odtworzenie pierwotnych siedlisk, poprawiają warunki dla hodowli 
ryb i wędkarstwa rekreacyjnego, a zrewitalizowane w ten sposób obszary mogą stać się terenami rekreacyjnymi.

10 https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kek/hydrobio/Vplyvy_revitalizacia.pdf

Nieuregulowany odcinek potoku hodowlanego poniżej wsi Snežnica 
z bogatą roślinnością brzegową i tamami retencyjnymi zbudowanymi 
przez rybaków. Dzięki środowisku naturalnemu osiąga dobre wyniki 
ekonomiczne w hodowli pstrąga potokowego.
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4.

WODA OPADOWE I ŚCIEKI W KRAJOBRAZIE 
MIEJSKIM
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„Ogrody wodne i ochrona przeciwpowodziowa”
Ing. Michal Kravčík, CSc., ekspert ds. rewitalizacji kraju, Košice

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA TORYSA (2000)

Struktura krajobrazu rolniczego na Słowacji była historycznie 
bardziej zróżnicowana i  nieregularna. Od okresu kolonizacji 
wołoskiej w średniowieczu formy struktury krajobrazu ulegały 
stopniowej ewolucji w wyniku uprawy roli sposobem konturo-
wym. W ten sposób w ciągu kilku stuleci powstały tarasy, które 
najwyraźniej uniemożliwiały szybki spływ wody opadowej.

Na Słowacji mówi się, że pod co piątym balkonem 
znajdowało się źródło. Kiedy rozpoczęła się tam era 
kolektywizacji gruntów rolnych, najpierw zniszczono granice, 
a później pasy, a tym samym wyschły źródła.

W  wyniku tych zmian w  krajobrazie rolniczym podczas 
ulewnych deszczów woda opadowa szybko spływa i przenosi 
glebę i składniki odżywcze z dala od krajobrazu rolniczego, co 
stwarza ryzyko lokalnych powodzi. Grunty rolne o nachyleniu 

większym niż 2% w całym kraju są narażone na takie ryzyko jak powodzie, odwodnienie gleby, erozja i utrata żyzności.
Problemy te dotknęły również grunty rolne w  obszarze katastralnym Torysa w  dorzeczu rzeki Torysa. Gmina 

rozwiązała ten problem za pomocą prostego i skutecznego środka, wprowadzając pasy infiltracyjne w pewnej odległości 
wzdłuż obrysów, obsadzając je drzewami i ostatecznie rozwiązując problem lokalnych podtopień.

Projekt był realizowany na terenie społeczności, gdzie lokalni bezrobotni pracowali przy kształtowaniu krajobrazu 
i sadzeniu drzew. Koszty całkowite były minimalne, wyniosły 10-krotnie mniej niż pierwotne rozwiązanie inżynieryjne, 
które polegało na budowie kanału odwadniającego, tak aby woda opadowa spływająca ze zboczy była przechwytywana 
w kanale, a woda powodziowa odprowadzana do rzeki Torysy.

Zalecanym rozwiązaniem jest tworzenie pasów konturowych oddalonych od siebie o 50 m, najlepiej z odstępami 
co 20-30 m, ponieważ na terenach rolniczych nierealne jest wykonanie pasów w pełni poziomych. Rozdzielenie pasów 
jest ważne, aby zapobiec spływaniu wody do najniższego punktu, co mogłoby spowodować duże szkody. Szacunkowy 
koszt na hektar to 1 000 EUR. Wraz z sadzeniem drzew koszt wynosi do 2 000 EUR. Zalecamy, aby pasy były obsadzone 
drzewami.

Innowacyjne lokalne rozwiązanie przeciwpowodziowe jest tanie, skuteczne, efektywne i  kompleksowe dla 
przywrócenia zasobów wody, gleby i  składników odżywczych w  danym obszarze, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wpływu na sytuację powodziową wysokich wód w rzece Torysie. Retencja wody opadowej pomaga stworzyć odpowiednie 
warunki wilgotnościowe dla optymalnego wzrostu nowej roślinności.
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PREWENCJA PRZED POWODZIAMI MIEJSCOWOŚCI JAROVNICE11 2011-12 

Jarovnice to miejscowość we wschodniej Słowacji licząca po-
nad 4 000 mieszkańców. W 1998 roku miejscowość dotknęła 
katastrofalna powódź. W fali powodziowej utonęło 49 dzieci. 
Po powodziach państwo naprawiło szkody, inwestując w regu-
lację rzek, aby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości. 
W regulację cieku wodnego zainwestowano ponad 4 mln euro. 
Mimo że inwestycje te przyniosły pożądany efekt w odniesie-
niu do głównego cieku wodnego, w dorzeczu nadal istnieje wie-
le potencjalnych lokalnych zagrożeń powodziowych, które naj-
lepiej jest rozwiązywać poprzez udział społeczności lokalnej.

W 2011 r. społeczność lokalna zrealizowała projekt budowy 
zapór, który okazał się skutecznym sposobem na stworzenie 

miejsc pracy dla grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zaangażowanie ich w realizację działań 
przeciwpowodziowych. Ta grupa osób z lokalnej społeczności romskiej, która według statystyk urzędu pracy jest rzekomo 
bezrobotna, pracowała tu łącznie przez 6 miesięcy.

Grupa 10 mężczyzn zarejestrowanych w  urzędzie pracy zbudowała w  ciągu 6 miesięcy ponad 200 zapór ze 
skamieniałego drewna, które zatrzymują ponad 30 000 m3 wody opadowej stwarzającej zagrożenie powodziowe. 
Całkowity koszt projektu wyniósł 120 000 EUR (przygotowanie projektu, prace inżynieryjne i ocena projektu).

Pracownicy zapory uczyli się swojego rzemiosła, traktowali swoją pracę bardzo poważnie i  stopniowo zdobywali 
uznanie w społeczności za swój wkład w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. W komunikacji z budowniczymi zapór 
odczuwalne było poczucie dumy. Był to dowód na to, że nawet osoby długotrwale bezrobotne mogą powrócić do 
nawyków zawodowych i znów czerpać radość z pracy.

Do najciekawszych korzyści należało to, że kobiety romskie pokazywały swoim dzieciom, jak ciężko pracowali ich 
ojcowie. Z projektu wyłoniło się kilka pozytywnych aspektów:

• Wkład dla społeczności
• Korzyści dla środowiska
• Zwiększone zaangażowanie i udział w projektach wspólnotowych
• Praca dla bezrobotnych
• Wzory do naśladowania dla członków rodziny
Na Słowacji w  latach 2011-2012 zrealizowano ponad 500 projektów w  488 gminach. Całkowity koszt inwestycji 

wyniósł 42 mln €. Zrealizowano ponad 100 tys. obiektów, które mogą pomieścić ponad 10 mln m3 wody opadowej. 
W projekt zaangażowało się ponad 10 000 osób. W projektach brało udział co najmniej 10 osób długotrwale bezrobotnych 
z każdej społeczności. W sumie zatrudniono około 100 osób ze społecz ności romskich, a 8 zespołów roboczych składało 
się wyłącznie z Romów. Główną innowacją było połączenie rozwiązań środowiskowych i społecznych.

11 https://www.tyzden.sk/casopis/13213/hadky- o-hradzky/ 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/257 694-hradzky-skoncili-povodne-ma-zastavit- beton/
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NIEBIESKA SZKOŁA ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE12 (2015)

W 2012 r. na Słowacji rozpoczęto aktywną inicjatywę edukacji 
w zakresie ochrony wód w szkołach średnich i podstawowych. 
Pomysł polegał na wdrożeniu projektu Niebieska Szkoła w każ-
dym okręgu na Słowacji (łącznie 79 okręgów). Celem projektu 
było wdrożenie retencji wody opadowej bezpośrednio na tere-
nie szkoły oraz wprowadzenie do programu nauczania ochrony 
i  regeneracji wód oraz stworzenie w  tych szkołach centrów 
edukacji w zakresie przywracania zasobów wody i klimatu.

Jeden z projektów został zrealizowany w szkole podstawowej 
w  miejscowości Šarišské Bohdanovce. Na terenie szkoły 
wdrożono system gromadzenia wody opadowej, jej recyklingu 

i dostosowania przestrzennego układu stref wypoczynku do potrzeb edukacji w szkole podstawowej.
W ramach projektu opracowano programy nauczania, które stały się częścią edukacji. Edukacja okazała się o wiele 

bardziej skuteczna w środowisku, w którym uczniowie bezpośrednio na terenie szkoły mogą obserwować, co oznacza 
ochrona wody, zobaczyć, na czym polega mały obieg wody, jak chronić i odnawiać zasoby wodne, dlaczego jest ona 
potrzebna, jak wpływa na klimat, jak retencja wody opadowej przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Całkowity koszt projektu wyniósł 37  000 euro i  został zrealizowany w  2016 roku. Projekt był wspierany przez 
Norweski Mechanizm Finansowy z  programu grantowego Adaptacja do zmian klimatu. W  program zainwestowano 
2,9 mln euro i  zrealizowano ponad 70 projektów Blue Schools, które stały się podstawą innowacyjnych rozwiązań 
modelowych w zakresie gromadzenia wody opadowej i przywracania jej do małych obiegów wodnych. Projekty Blue 
School są częścią impulsu dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie retencji wody opadowej w środowisku miejskim, 
zintegrowanej ochrony wody i przywracania małych obiegów wody.

Woda jest związana z  szerokim zakresem zagadnień, począwszy od bezpieczeństwa środowiska, rozwiązań 
technicznych, kontekstu prawnego polityki publicznej w  zakresie ochrony zasobów wodnych, zmian klimatycznych, 
ochrony zdrowia i kultury ludzkiej. Dlatego bardzo stosowne jest zachęcanie uczniów szkół podstawowych i średnich do 
zaangażowania się w aktywną postawę nowego pokolenia młodych ludzi do zmian wzorców zachowań człowieka wobec 
wody, zapobiegając kryzysom wodnym w przyszłości.

Dlatego też zaangażowanie młodego pokolenia w zintegrowaną ochronę wód w kontekście zmian klimatycznych jest 
bardzo istotne i konieczne. Innowacyjną ideą projektu jest bezpośrednie zaangażowanie nowego pokolenia w projekty 
związane z gromadzeniem wody opadowej.

12 http://www.zssbohdanovce.stranka.info
https://www.archiv.eeagrants.sk/374- sk/modra-skola-dazdova-zahrada-pre-nasu- buducnost/
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WODA DLA OGRODU BOTANICZNEGO – TATRZAŃSKA ŁOMNICA13 (2006-7) 

W  Tatrzańskiej Łomnicy, która jest częścią wysokogórskiego 
środowiska Tatrzańskiego Parku Narodowego, znajduje się 
Ogród botaniczny alpejskiej flory tatrzańskiej. Ogród bota-
niczny jest położony na wysokości 850 m n.p.m. Dlatego 
sztucznie nasadzona flora ze strefy klimatycznej ok. 2 000 m 
n.p.m. ma bardzo trudne warunki do egzystencji. Rozwiązaniem 
było wyeliminowanie wyższych temperatur w  wyschniętym 
ogrodzie botanicznym dla alpejskiej flory tatrzańskiej, aby 
uczynić je bardziej znośne. Ponieważ sztucznie nasadzona flora 
wysokogórska rozwija się w  ogrodzie botanicznym znacznie 
szybciej, nie jest ona atrakcyjna dla turystów tatrzańskich i po-

tencjalnych gości ogrodu botanicznego w środku sezonu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym. 
Ogród botaniczny jest odwiedzany przez dość dużą liczbę osób. W 2006 r. administrator ogrodu (Tatrzański Park 

Narodowy) we współpracy ze słowacką Organizacją Pozarządową Ludzie i Woda (słow. Mimovládna organizácia Ľudia 
a voda) poświęcili się poprawie systemu wodnego i mikroklimatu w ogrodzie botanicznym. Celem było doprowadzenie 
wody do ogrodu botanicznego, poprawa mikroklimatu i  bilansu temperaturowego sztucznego środowiska oraz 
zwiększenie liczby odwiedzających ogród botaniczny. W rezultacie powstał projekt budowy dwóch obszarów wodnych – 
Łomnicki Stawek (słow. Skalnaté pliesko) i Zielony Stawek Kieżmarski (słow. Zelené pliesko). 

Nazwy pochodzą od Łomnickiego Stawu (słow. Skalnaté pleso) pod Łomnicą, który stosunkowo często wysycha, 
oraz od Zielonego Stawu Kieżmarskiego (słow. Zelené pleso) w Tatrach Bielskich (Belianske Tatry). Ponadto wykonano 
wodospad dający efekty dźwiękowe i  rozpraszający krople wody w  powietrzu, utworzono potoki, zrewitalizowano 
stare tereny i  stworzono wodopój z  Lasu Wodnego. Oprócz mikroklimatu utworzono strefy odpoczynku, w  których 
odwiedzający ogród botaniczny mogą spędzić dłuższy czas i zapoznać się z tatrzańską florą. Całkowity koszt inwestycji 
projektu wyniósł 240 000 euro. 

Środowisko stało się bardziej atrakcyjne, poprawił się system wodny i  mikroklimat. Miało to również znaczący 
wpływ na liczbę odwiedzających ogród botaniczny. Roczna liczba odwiedzających wzrosła o  148%. Grupą docelową 
są rodzice z małymi dziećmi, a bliskość wody inspiruje zarówno dzieci, jak i rodziców do lepszego zrozumienia wody 
jako części ekosystemów i  życia, a  także do wdrożenia tej wiedzy do własnego życia. Ogród botaniczny był w stanie 
poprawić środowisko, w którym badana jest wysokogórska flora. Innowacyjną ideą projektu była poprawa mikroklimatu 
w miejscu naturalnej koncentracji turystów.

13 https://www.lesytanap.sk/sk/pre- navstevnikov/botanicka-zahrada/
https://www.travelguide.sk/svk/turisticke- zaujimavosti/botanicka-zahrada-expozicia- tatranskej-prirody_38_1.html
https://www.tripadvisor.sk/Attraction_Review-g277810-d10432092-Reviews-Botanicka_zahrada_Expozicia_Tatranskej_prir ody-Tatranska_

Lomnica_Presov_Region.html
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OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA HLOHOVEC14 (2009-11)

Z powodu niewłaściwego sposobu orania gruntów rolnych do-
chodziło do regularnych lokalnych powodzi bezpośrednio 
w  miejscowości Hlohovec. Ostatnia ekstremalna lokalna po-
wódź w mieście wystąpiła w lipcu 2009 roku. W 2009 roku mia-
sto zwróciło się do organizacji pozarządowej Ludzie i  woda 
o opracowanie projektu, w wyniku którego powstały propozy-
cje ograniczenia erozji bezpośrednio na gruntach rolnych oraz 
budowy całej kaskady środków ochrony przeciwpowodziowej 
w rzece Šumperský jarok, gdzie woda płynie tylko podczas in-
tensywnych opadów. 

W  2011 roku miasto zrealizowało projekt ochrony 
przeciwpowodziowej na powyższej rzece, którego celem było wybudowanie 37 tys. m3 środków retencji wody. Całkowity 
koszt projektu wyniósł 120 tys. euro przy wsparciu finansowym Biura Rządu Republiki Słowackiej. Zastosowano unikalne 
rozwiązania, które przyciągają turystów i zainteresowanych do obejrzenia obiektu.   

Rodzaje i wybór środków hydroizolacyjnych zostały logicznie zaprojektowane i wdrożone na całym odcinku, od góry 
do dołu, od prostszych do bardziej skomplikowanych. 

W  górnej części rzeki Šumperský jarok zastosowano drewniane przeplatane tamy z  gałęzi drewna akacjowego, 
a  następnie groble kołowe również z  drewna akacjowego. Górne tamy zostały wybrane w  celu zatrzymania spływu 
erozyjnego z terenów rolniczych. W sumie powstało ich 17. Dominująca część była realizowana na rowach erozyjnych 
bocznych, aby zapobiec spływowi osadów do rzeki Šumperský jarok. 

W celu ograniczenia transportu biomasy i gałęzi przez falę powodziową wybudowano wały przeciwpowodziowe. Na 
głównym dopływie była już zbudowana bardzo ciekawa zapora z drewna akacjowego i kamienia. Po nich następują wały 
luźne, wały gabionowe i na końcu wały szczotkowe.  

Cała kaskada środków stanowi ich symbiozę i przyciąga turystów do odwiedzenia tego miejsca. Cały projekt był już 
kilkakrotnie testowany przez intensywne deszcze, a najbardziej intensywne opady w lecie 2016 roku wytworzyły słabą 
falę powodziową. W tym samym czasie przez sąsiednią dolinę, gdzie nie podjęto żadnych działań, przetoczyła się fala 
powodziowa, która wyrządziła w miejscowości szkody. 

14 http://www.hlohovec.sk/?program=50&module_action__0__id_clanok=16804
https://kravcik.blog.sme.sk/c/277312/Open- Air-Gallery-revitalizacie-krajiny.html
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Bardzo słaba fala powodziowa powstała na rzece Šumperský jarok bez żadnego zagrożenia (patrz dwa ostatnie 
zdjęcia).
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OGRODY DESZCZOWE – SZKOŁA PODSTAWOWA HRONCOVÁ15 (2019)

Najbardziej intensywne przekształcenia powierzchni ziemi wy-
stępują w obrębie miast i wsi. Wraz z powstawaniem zadaszo-
nych, wyasfaltowanych i wybetonowanych powierzchni terenu, 
wzrasta odpływ wód opadowych do rzek. Przyczynia się to nie 
tylko do wzrostu szczytowego zagrożenia powodziowego, ale 
także do wysychania powierzchni ziemi. Pod miastami i mia-
steczkami obniża się poziom wód gruntowych, zmniejsza się 
parowanie i zwiększa się zasięg wyspy ciepła, gdzie temperatu-
ry są często o  ponad 3 stopnie wyższe od temperatury ze-
wnętrznej w miastach. 

Jednym z  możliwych rozwiązań jest zbieranie wody 
opadowej z dachów, dróg, parkingów do obszarów depresyjnych 

(ogród deszczowy), gdzie woda opadowa wsiąka w glebę, a przeważająca część tej wody odparowuje do atmosfery poprzez 
roślinność, chłodząc w ten sposób powietrze nad miejscem zgromadzonej wody opadowej. 

Może to zrobić każdy właściciel obiektu, parkingu, chodnika czy drogi, tak jak zrobili to wolontariusze Letniego 
uniwersytetu wody w  lipcu 2019 roku, kiedy podczas tygodniowej sesji edukacyjnej dla młodzieży na temat wody 
i  klimatu, absolwenci tego projektu zrealizowali ogrody deszczowe, które zaczęły funkcjonować natychmiast po ich 
realizacji. 

Co powinniśmy wiedzieć o ogrodzie deszczowym:  
1. Z każdym m2 powierzchni ziemi zakrytej lub zabudowanej tracisz z działki ponad 
2. 500 litrów wody deszczowej rocznie. Zapłacisz za to 50 centów/m2. 
3. Dla przykładu, z obszaru zamieszkałego przez 100 000 mieszkańców, rocznie w ten sposób zostanie skanalizowane 

ponad 5 mln m3 wody opadowej. Koszty skanalizowania tej wody opadowej, która przed zabudowaniem 
powierzchni Ziemi wsiąkła w glebę, uzupełniała rezerwy wód gruntowych i wyparowała przez roślinność. W ten 
sposób schładzała powietrze, nawilżała je, oczyszczała i uzdatniała. 

4. Każdy z nas może przyczynić się do oczyszczenia i ochłodzenia powietrza, pozwalając wodzie opadowej z naszej 
posesji wsiąknąć w glebę i wyparować.

5. Każdego roku około 100 m3 wody z małych obiegów wodnych spływa kanałami z dachu domu. Jeżeli na danym 
obszarze mamy 1000 domów jednorodzinnych, to roczna strata wody z powodu małych obiegów wody wynosi 
100 000 tysięcy. W ciągu 10 lat jest to już strata wody o objętości 1 mln m3. Osoby pozostawiające wodę opadową 
w ogrodzie deszczowym poprawią swój mikroklimat, a jednocześnie pod ziemią będą się trwale odnawiać zapasy 
wody. 

6. Zgromadzona w ogrodzie i odparowana woda opadowa zmniejsza temperatury na posesji.
7. Gromadzenie wody opadowej w ogrodzie deszczowym pozwoli zaoszczędzić pieniądze.

Co musimy zrobić, aby tak się stało?
1. Krok pierwszy – zasięgnij porady, jak to zrobić.
2. Krok drugi – opracuj prosty projekt, z zerowym odpływem wody opadowej z posesji.
3. Krok trzeci – uczyń z ogrodu deszczowego tuż obok domu przytulne miejsce do wypoczynku i relaksu i odłącz 

się od systemu kanalizacji deszczowej.

Co to da?
1. Zaoszczędzisz pieniądze, ponieważ nie będziesz płacić za odprowadzanie wody opadowej (około 100 euro 

rocznie).
2. Zwiększysz zasoby wód gruntowych na swojej działce.
3. Obniżysz temperaturę na swojej działce o około 3ºC.
4. Zwiększysz wilgotność powietrza na swojej działce.
5. Zmniejszysz ilości kurzu i alergenów w powietrzu.
6. Stworzysz warunki do powstania unikalnego ekosystemu na swojej działce. To może być estetyczny skarb 

Twojego ogrodu.

15 https://www.tvkosice.sk/video/5d28b553201 51627a799f450
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22166752/letn a-univerzita-vody-sa-skoncila-dazdove- zahrady-su-hotove.html
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„Zarządzanie wodą opadową w mieście i przykłady dobrych praktyk”
Ing. Miroslav Hrib, PhD., Biuro projektowe konstrukcji leśnych i środków zatrzymywania wody, Zvolen

Gospodarka wodami opadowymi w  miastach staje się ważnym narzędziem ograniczania (mitygacja) i  dostosowania 
(adaptacja) negatywnych skutków trwającej zmiany klimatycznej, która przejawia się głównie jako:

• długotrwałe okresy suszy, brak opadów i rosy w lecie
• zwiększona liczba dni tropikalnych, upały w lecie z wyspami ciepła 
• intensywne ulewne deszcze (burze) i erozja gleby
• ekstremalne przegrzewanie się powierzchni (dachy, chodniki) i wnętrz budynków (szkoły, szpitale, urzędy) 
• nagłe powodzie, gwałtowne wahania poziomu wody, zatykanie profili przepływowych przepustów i podmywanie 

koryt cieków wodnych
• zapaść organizmu ludzkiego z powodu przegrzania, odwodnienia i alergii, zwłaszcza u osób starszych i chorych
• wysychanie roślin w  przestrzeni publicznej oraz osłabienie odporności na szkodniki i  inwazję fauny i  flory 

ciepłolubnej do tropikalnej
• odór z miejskiej sieci kanalizacyjnej 
Aby ocenić, które środki ograniczające i  adaptacyjne w  mieście są odpowiednie, aktualne i  profesjonalnie 

zlokalizowane, zalecamy przeanalizowanie przejawów zmiany klimatycznej w mieście, a następnie opracowanie „Analizy 
i strategii miejskiej lokalnej gospodarki wodami opadowymi”. Rezultatem będzie:

• prognozowanie zmian temperatur powietrza i opadów atmosferycznych w mieście
• bilans i modelowanie spływu powierzchniowego 
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• ocena podatności (wskaźnik wrażliwości) i odporności różnych dzielnic miasta 
• lokalizacja profili przepływów krytycznych na ciekach, mostach, przepustach i rurociągach kanalizacyjnych 
• opracowanie środków ograniczających i adaptacyjnych 
• szacunki finansowe dotyczące realizacji 
• harmonogram realizacji 

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE I ADAPTACYJNE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WODAMI OPADOWYMI 
W MIASTACH

A. Cele proponowanych środków ograniczających i adaptacyjnych w zakresie gospodarki wodami opadowymi:
A. Gromadzenie wody opadowej i jej wykorzystanie

A.1. Magazynowanie naziemne (zbiorniki PE, PVC, beton, blaszane, cysterny, beczki, dekoracyjne, amfory)
A.2. Akumulacja podziemna (zbiorniki betonowe, PE, metalowe, żelbetowe, płaskie, cylindryczne, szybowe, 
prostokątne, faliste) 
A.3. Akumulacja powierzchniowa (zbiorniki wodne, jeziorka, stare baseny, kanały dopływowe, kolektory)   

B. Obniżenie temperatury powierzchni, zmniejszenie spływu powierzchniowego i wspieranie parowania
B.1. Zielone dachy (ekstensywne, intensywne) 
B.2. Żywe ściany (żywopłoty, konstrukcje druciane, drewniane, stalowe, druciano-kamienne z  roślinami 
pnącymi i nawadnianiem)
B.3. Zacienienie (nasadzenia drzew i alei, żagle zacieniające, pergole, markizy, żaluzje zewnętrzne) 
B.4. Wiaty wypoczynkowe, stojaki rowerowe, przystanki autobusowe z  zielonymi dachami i  panelami 
fotowoltaicznymi
B.5. Wsparcie bioróżnorodności dla zwierząt wodnych i owadów zapylających 

C. Wsiąkanie wody deszczowej
C.1. W przestrzeni publicznej (trawniki, laguny parkowe, tarasy, rowy, doły)
C.2. Przylegające do budynków i domów jednorodzinnych jako odpływy powierzchniowe (ogrody deszczowe, 
klomby, żwirowe dreny)
C.3. Systemy ogrodowe (bloki rozsączające, tunele, igloo, rury perforowane i studzienki) 
C.4. Na drogach, parkingach, skarpach i  chodnikach (kraty półzielone, kostka trawiasta, jezdnie żwirowe, 
asfalty porowate, ścieżki młótowe w ogrodach)

D. Działania przeciwpowodziowe (przekształcanie fali powodziowej i spowalnianie spływu w mikrozlewniach) 
D.1. Tereny podmokłe, stawy, poldery, baseny, zbiorniki bioklimatyczne
D.2. Redukcja spadku podłużnego i stabilizacja koryta: progi wodne, stopnie, zapory 
D.3. Zbiorniki sedymentacyjne dla ochrony terenów zabudowanych  
D.4. Włączenie małych zbiorników wodnych do instalacji akumulacyjnych jako bezpiecznych opadów 

E. Zastępowanie wody pitnej wodą opadową do celów technicznych i biologicznych 
E1. Spłukiwanie toalet
E.2. Zastosowanie techniczne do mycia powierzchni
E.3. Podlewanie roślin

F. Odciążenie cieków wodnych i kanalizacji w miastach
F.1. Spowolnienie i zmniejszenie ilości i przepływów wody deszczowej 
F.2. Kanały i rury odciążające

Rys. 1. Ekstremalne przegrzanie (+ 50 stopni C) nieprzepuszczalnych powierzchni asfaltowych bez roślinności w lecie na parkingu przed centrum 
handlowym w Zwoleniu. (Zdjęcie Hrib, V. Jirka, 2015)
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Implementacja proponowanych środków przewiduje różne kombinacje dla osiągnięcia kilku z powyższych celów 
i  wpłynie na towarzyszące im procesy hydrologiczne i  biotechniczne w  mieście. Wystarczająca ilość wody burzowej 
w mieście do chłodzenia powietrza jest niezastąpiona z fizycznego punktu widzenia.

Odpływ wody opadowej jest bardzo zróżnicowany, stanowi około 5% w przyrodzie, 30% na obszarach wiejskich, 
70% na obszarach miejskich i 90% lub więcej całkowitego bilansu opadów w strefach przemysłowych. Konieczna jest 
zatem zmiana bilansu w miastach i maksymalne zwiększenie udziału wychwytywanej i odparowywanej wody opadowej. 
W praktyce oznacza to, że właściciel gruntu lub innej nieruchomości (dachów, parkingów itp.) będzie miał obowiązek 
odprowadzania wód opadowych na swoim terenie. Tam, gdzie nie jest to możliwe, zastosowana zostanie kanalizacja 
burzowa. 

B. Wykorzystanie nagromadzonych wód opadowych wpływa na efektywność ekonomiczną realizowanych 
inwestycji, a  zwłaszcza na wysokość opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej. Możliwości 
popularnego upowszechniania dobrych przykładów w praktyce: 

B.1. Sezonowe nawadnianie roślin w  ogrodzie, na balkonach, tarasach, szklarniach, rabatach (nawadnianie: 
natryskowe, kroplowe, automatyczne, ręczne...) 
B.2. Całoroczne spłukiwanie toalet w budynkach i domach jednorodzinnych, bursach szkolnych, urzędach
B.3. Pranie z oszczędną ilością proszku do prania
B.4. Mycie podłóg, chodników, dróg, znaków drogowych
B.5. Zamgławianie powietrza tarasów i uczęszczanych chodników  
B.6. Fontanny, ściany wodne, sztuczne cieki wodne, wodospady, kaskady, wywierzyska, wodne place zabaw dla 
dzieci 
B.7. Jeziorka ozdobne, tereny rekreacyjne, parki i stawy 
B.8. Chłodzące zraszanie dachów, dróg i chodników 
B.9. Adiabatyczne chłodzenie budynków (klimatyzacja) 

PREZENTACJA DZIAŁAŃ WDROŻONYCH W PRAKTYCE DO WYKORZYSTANIA WODY OPADOWEJ 
W MIASTACH

B.1. Chłodzenie powierzchni i sezonowe nawadnianie trawników i roślin w ogrodach, balkonie, dachach pokrytych 
roślinnością, tarasach, szklarniach, rabatach kwiatowych (nawadnianie: strumieniowe, kroplowe, automatyczne, 
ręczne...)  i akumulacja wody opadowej. 

Natura 5%

Wieś 30%

Rys. 2. Schemat udziału spływu wody opadowej z opadów atmosferycznych .(inż. M. Poliak)

Miasto 70%

Parki 
przemysowe 
90%
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W celu bardziej niezawodnego nawadniania roślinności woda opadowa z dachu jest transportowana przez rynny i rury 
spustowe z dachu, a następnie filtrowana i umieszczana w podziemnych zbiornikach z PE, których objętość jest obliczana 
w zależności od ilości opadów, powierzchni dachu i rodzaju materiału pokryciowego na dachu.  Zbiorniki mają różny 
kształt, który jest projektowany w zależności od wysokości poziomu wód podziemnych i możliwej głębokości wykopu. 
Przed przelaniem się zbiornika podczas intensywnych opadów są chronione poprzez bezpieczny przelew wody opadowej 
do bloków rozsączających, jeśli podłoże nie jest gliniaste lub ze zwartej skały, lub wyjątkowo poprzez podłączenie do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. Do napędu pompy zanurzeniowej (230 V, 0,75 kW, 4,2 bary, 80 l/min) wymagane jest 
podłączenie do gniazdka elektrycznego w domu lub paneli fotowoltaicznych. 

Dach zielony intensywny jest wymagający pod względem zużycia wody opadowej do nawadniania roślin, ponieważ 
wyższe rośliny mają wyższy współczynnik parowania w porównaniu z rozchodnikami na dachu zielonym ekstensywnym. 
Dlatego na dachu dworca autobusowego w Zwoleniu (2017) znajduje się dach zielony intensywny, regularnie nawadniany 
z  naziemnych akumulacyjnych zbiorników wody opadowej. Pompa zanurzeniowa nawadniania jest zasilana przez 
energię elektryczną z wyspowego systemu paneli fotowoltaicznych. Zmiana powierzchni dachowej z pasów asfaltowych 
na dach pokryty roślinnością przynosi następujące korzyści 
mikroklimatyczne:

• zmniejszenie emisji ciepła do powietrza 
i temperatury powierzchni

• schłodzenie mikroklimatu przez parowanie
• wychwytywanie wody opadowej do zbiorników 

akumulacyjnych i  odciążanie kanalizacji podczas 
burz

• zmniejszenie zużycia wody pitnej do nawadniania 
poprzez zastąpienie jej wodą opadową

• chroni pokrycie dachowe przed promieniami UV 
i przedłuża żywotność dachu 

• poprawa parametrów termoizolacyjnych poszycia 
dachu

Rys. 3. Ręczne podlewanie roślin wodą opadową z naziemnych zbiorników przy domach w ogrodzie to relaks i edukacja ekologiczna dzieci. 
Podłączenie zbiorników do pionów kanalizacji deszczowej jest sezonowe, a zimą zbiorniki są opróżniane, aby nie zamarzły. (Zdjęcie: Manada 
trading)

Rys.4. Podziemny owalny zbiornik akumulacyjny z filtrem, pompą zanurzeniową, przelewem bezpieczeństwa do bloków rozsączających, przyłączem 
do węża ogrodowego. (Zdjęcie: Manada trading)

Rys. 5. Dach zielony intensywny na dworcu autobusowym w Zwoleniu  
zajmuje około 1000 m2 , czyli ¼ całego dachu. (Zdjęcie: M. Hrib)
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Zielone dachy ekstensywne są łatwe w utrzymaniu i zapewniają znaczną zmianę w chłodzeniu powierzchni dachu. 
Dywany roślinne z rozchodnikami są dostarczane na paletach i są łatwe do umieszczenia na dachu.  Regularne podlewanie 
nie jest wymagane, natomiast pielęgnacja polega na usuwaniu samosiewów drzew, szczególnie brzóz i sosen.

Odprowadzanie wód opadowych z dachu można rozwiązać za pomocą odpowiednio zwymiarowanych urządzeń 
rozsączających, jeżeli warunki hydrogeologiczne są odpowiednie, np. podłoże żwirowe, piaszczyste, gliniasto-piaszczyste 
(kf=10-3 do 10-6). Współczynnik przepuszczalności podłoża musi być wykazany w badaniu geologiczno-inżynierskim. 
Podłoża gliniaste nie nadają się do infiltracji, chyba że występują w nich warstwy żwirowo-piaszczyste.  W przeszłości do 
infiltracji wody deszczowej do podłoża stosowano żwirowe dreny powierzchniowe, które obecnie są zastępowane przez 
bardziej efektywne kwadratowe bloki PE o wystarczającej nośności, wykonane zgodnie z wymaganymi wymiarami. Są 
one umieszczane min 6 m od fundamentów budynków, aby nie nasycać fundamentów budynku i ok. 1 m powyżej lustra 
wody gruntowej.

Rys. 6. Oryginalna część dachu na dworcu autobusowym w Zwoleniu dostarcza zgromadzoną wodę opadową do nawadniania z naziemnych 
zbiorników poza sezonem zimowym. Panele fotowoltaiczne generują energię elektryczną dla pompy zanurzeniowej nawadniania natryskowego,  
które jest niezbędne na tego typu dachu. (Zdjęcie: M. Hrib)

Rys. 8. Zielony dach ekstensywny na garażach w Żylinie 
(zdjęcie: ABC )

Rys. 7. Pochyłe, zielone dachy ekstensywne mogą być tworzone 
przy użyciu geokraty do mocowania roślin (zdjęcie: Zinco)
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B.2. Całoroczne spłukiwanie toalet w budynkach i domach jednorodzinnych, bursach szkolnych, urzędach

Urząd Miejski w Zwoleniu zrealizował w 2017 r. przebudowę budynku, w ramach której zastąpił wodę pitną do spłuki-
wania toalet wodą deszczową z dachu, która jest filtrowana i gromadzona w piwnicy w 6 szt. połączonych ze sobą zbior-
nikach z tworzywa sztucznego Herules (1,6 m3) o łącznej objętości 9,6 m3.  Ciągłość dostaw wody do systemu spłukiwa-
nia toalet zapewnia automatyczny system zarządzania wodą deszczową, a  w  przypadku jej braku zbiornik jest 
automatycznie uzupełniany wodą pitną (około 5 razy w roku w okresie letnim).

B.3. Pranie z oszczędną ilością proszku do prania

Czysta woda opadowa doprowadzana przez rynny dachowe wykonane z wysokogatunkowej blachy, folii PCV lub beto-
nowego pokrycia dachowego nadaje się również do prania w  pralkach automatycznych w  domach jednorodzinnych 
i bursach szkolnych, ponieważ jest wielostopniowo filtrowana i nie zawiera znacznych stężeń minerałów i chloru. Pływak 
ssący w zbiorniku zasysa czystą wodę około 10 cm pod powierzchnią wody, bez zanieczyszczeń na powierzchni (pyłki, 
kurz).

Rys. 9. Bloki rozsączające, studzienki, rurociągi, geowłóknina separacyjna umieszcza się w wykopie o głębokości 3-4 m.

Rys. 10. Do spłukiwania toalet wykorzystywana jest woda deszczowa zgromadzona w połączonych zbiornikach 
PE znajdujących się w garażach Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. (Zdjęcie: M. Hrib)

Rys. 11. Podziemny zbiornik PE na wodę deszczową z dachu domu 
rodzinnego do prania, toalety i podlewania ogrodu.  
(Zdjęcie: Manada trading)
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B.4. Zacienianie drzewami, ścianami wegetacyjnymi i rewitalizacja wodna infrastruktury transportu w miastach

Wysokie drzewa na skwerach, w parkach i ogrodach drzew pełnią niezastąpioną funkcję w zachowaniu równowagi kli-
matycznej środowiska miejskiego. Drzewa są naturalnymi wielofunkcyjnymi klimatyzatorami, a ich zastępowanie jest 
nieprzemyślane i nieekonomiczne. Starsze drzewa są zastępowane kolejno młodszymi okazami. Powszechna tendencja 
do pozbywania się zieleni na rzecz powiększania miejsc parkingowych to architektoniczne i urbanistyczne zaniechanie 
wymuszone lokalnymi interesami. Współcześni deweloperzy rozwiązują problem parkowania pojazdów w wielopiętro-
wych domach parkowych oraz zwiększają udział roślinności i powierzchni wodnych w obszarach miejskich. 

Rys. 12. Termowizyjne pomiary temperatury powierzchni na placu 
w Zwoleniu potwierdzają niezastąpioną rolę drzew w zacienianiu, 
parowaniu i obniżaniu temperatury o ponad 10 stopni w centrach miast  
na placach i drogach w czasie letnich upałów. (Zdjęcie: J. Pokorný, V. Jirka, 
2017)

Rys. 13. Nowoczesne rozwiązania w zakresie transportu rowerowego  
w miastach (Bratysława) łączy się z ochroną starych drzew w celu 
obniżenia temperatury poprzez zacienianie ulic i sadzenie gatunków 
półcienistych (Hedera helix, Prunus laurocerasus) w celu pokrycia 
powierzchni. (Zdjęcie: M. Hrib)

Rys. 14. Półroślinne zatrawione kraty na parkingach przed obiektami 
sportowymi mogą zastąpić nawierzchnię asfaltową i betonową. 
(Zdjęcie: Asio) 

Rys. 15. Woda z lokalnych dróg jest filtrowana i za pośrednictwem 
fontanny chłodzi ulice i skrzyżowania we francuskim mieście.  
(Zdjęcie: M. Hrib)
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Oprócz ochrony i  zacieniania budynków żywe ściany ochładzają konstrukcje, a  rośliny pnące zmniejszają hałas 
i kurz na ulicach. Przykładem może być dach pokryty roślinnością z łukami stalowymi i konstrukcją wsporczą dla roślin 
pnących z nawadnianiem.

B.5. Zamgławianie powietrza tarasów i uczęszczanych chodników  

Rozpraszanie drobnych kropelek wody w postaci sztucznych opadów poziomych (mgły) jest wymagającym sposobem na 
odświeżenie i ochłodzenie powietrza na tarasach restauracji i ruchliwych chodnikach.

F.6. Fontanny, ściany wodne, sztuczne cieki wodne, sztuczne tereny podmokłe, wodospady, kaskady, źródła i wodne 
place zabaw dla dzieci

Sztuczne tereny podmokłe zyskują dużą popularność na osiedlach mieszkaniowych, takich jak Kaskády w Bratysławie, 
gdzie budynki mieszkalne są już odłączone od publicznej kanalizacji deszczowej i odprowadzają wodę deszczową do 
urządzenia rozsączającego. Naszą innowacją w 2021 roku było umieszczenie przed rozsączalnikiem zbiorników magazy-
nowych o pojemności 2x12 m3, a obok zaprojektowaliśmy sztuczny teren podmokły z roślinnością wodną i nawadnia-
niem trawników i drzew, sztucznym ciekiem wodnym, źródełkiem do odparowania wody i schłodzenia mikroklimatu. 
Drugą korzyścią jest zwiększenie bioróżnorodności dzięki biotopowi wodnemu i nowym „łąkom kwietnym na osiedlu”, 
gdzie wcześniej były niskie trawniki i wysychały w letnie upały.

Rys. 16. Żywa ściana na ulicy Starohájska w Trnawie z pnączami po budowie. (Zdjęcie: M. Hrib)

Rys. 17. Chłodzony mgłą chodnik do jadalni i akademika Barina Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu z nową sadzawką. (Zdjęcie: M. Hrib)

Rys. 18. Wizualizacja projektu sztucznego terenu podmokłego z podziem-
nymi zbiornikami na wodę opadową, automatycznym nawadnianiem, 
fontanną, nasadzeniami drzew, sztucznym strumieniem i wodnym placem 
zabaw dla dzieci w przestrzeni publicznej przy apartamentowcu Kaskády  
w Bratysławie (M. Hudeková, B. Hochel, 2021)
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F.7. Wodne place zabaw dla dzieci 

Stworzenie dzieciom nowoczesnych i bezpiecznych warunków do zabawy z wodą deszczową jest niezwykle skuteczną 
i nowoczesną metodą edukacyjną, która uczy dzieci, rodziców i nauczycieli, że wodę pitną można oszczędzać, a desz-
czówka orzeźwia, chłodzi i wykonuje prace wodne np. przy młynach i pompach.

F.8. Tereny rekreacyjne, parki, jeziora i stawy ozdobne 

Strefy rekreacyjne terenów zabudowanych i  parki miejskie są odpowiednimi miejscami do spowolnienia spływu po-
wierzchniowego i tymczasowego magazynowania wody deszczowej w utworzonych krajobrazowych formacjach trawia-
stych, gdzie woda wsiąka i paruje w sposób naturalny oraz tworzone są nowe biotopy, które mogą być koszone i pielęgno-
wane mechanicznie. Zastąpienie podatnych na suszę niskich monokulturowych trawników bardziej stabilnymi 
zbiorowiskami roślinnymi typu „łąka kwietna” zwiększa odporność na suszę i erozję oraz różnorodność biologiczną za-
pylaczy w mieście.

W  parkach i  ogrodach miejskich drogi i  ścieżki projektuje się z  przepuszczalnych warstw żwirowych lub 
przepuszczalnych nawierzchni kamiennych. Obowiązuje zasada, że drogi i  chodniki znajdują się wyżej od poziomu 
jezdni, tak że woda deszczowa odprowadzana jest bocznie na trawniki, a nie odwrotnie, że drogi znajdują się poniżej 

Rys. 19. Przestrzeń publiczna przed modernizacją apartamen-
towca Kaskády w Bratysławie w 2021 roku i podziemną instalacją 

do gromadzenia wody deszczowej. (Zdjęcie: Hrib, 2021) 

Rys.20. Drewniane koryta z bramkami, pompą na wodnym placu zabaw 
(Źródło: Netradicnihriste.cz)

Rys. 21. Schemat reprofilacji parkowych powierzchni trawiastych w celu 
retencji i naturalnej infiltracji wody opadowej (M. Kravčík)
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poziomu gruntu i  tworzą się kałuże, które powodują 
problemy dla pieszych, a nawierzchnia drogi jest niszczona 
przez fale mrozu.  

Budowa nowych, remonty i  modernizacje starych 
budynków przy parkach obejmują również konstrukcje 
i inżynierię do przechowywania, filtrowania, pompowania 
i  obsługi wód opadowych. Nowoczesny budynek 
austriackich lasów państwowych OBF w Purkensdorf (ryc. 
nr 22) jest przykładem ekologicznie twórczego podejścia 
do architektonicznej prezentacji tradycyjnego połączenia 
drewna i wody dla współczesnego człowieka.

F.9. Chłodzące zraszanie dachów, dróg, chodników, par-
kingów. 

Wykorzystanie wody deszczowej do zraszania lokalnych 
dróg, chodników i placów jest skuteczną i  szeroko rozpo-
wszechnioną metodą chłodzenia powierzchni nieprzepusz-
czalnych. Nowe cysterny wykorzystują wodę pitną lub bar-
dzo czystą, a  nie zanieczyszczoną wodę z  rzek. Dlatego 
zamiast wody pitnej warto wykorzystać do podlewania ulic 
zgromadzoną wodę opadową z dachów np. hal sportowych, 
urzędów i centrów handlowych w miastach.

Półprzepuszczalne nawierzchnie na nieużywanych 
parkingach są lepszą alternatywą niż nieprzepuszczalne 
nawierzchnie betonowe lub asfaltobetonowe. Wadą 
betonowych paneli półwegetacyjnych jest skrajne 
przegrzewanie się w  miejscach nasłonecznionych, dlatego 
powinny one znajdować się w półcieniu dojrzałych drzew, 
a odpływ wody powinien być kierowany do korzeni drzew.

Rys. 22. Ozdobny staw przed budynkiem OBF w Austrii.  
(Zdjęcie: M. Hrib)

Rys. 23. Chłodzenie ulic w letnie upały poprzez zraszanie cysterną. 
(Źródło: Michalovce 24.sk) 

Rys. 24. Półwegetacyjne kostki na parkingach wymagają regularnej pielęgnacji i podlewania w okresie letnim. Wykonano niewłaściwy spadek 
poprzeczny parkingu dla pojazdów, gdyż woda spływa na jezdnię asfaltową, a nie na trawnik do drzew. (Zdjęcie: M. Hrib, Podunajské Biskupice)
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5.

WODA I EDUKACJA
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„Błękitne szkoły – środki retencji wodnej w szkołach i przykłady dobrej praktyki”
Ing. Miroslav Hrib, PhD., Biuro projektowe konstrukcji leśnych i środków zatrzymywania wody, Zvolen

Wychowanie i kształcenie uczniów do tworzenia i ochrony zdrowego środowiska, w którym żyją, jest jednym z najważ-
niejszych zadań pedagogów. Z metodologicznego punktu widzenia bardzo obrazowe jest umieszczenie na budynkach 
szkolnych i kampusach środków ochrony wody służących nowoczesnemu zarządzaniu wodą opadową (np. ogrody desz-
czowe) i zmianom mikroklimatu, tak aby uczniowie mogli zobaczyć, jak można:

• obniżyć temperaturę powietrza w czasie letnich upałów
• zmniejszyć ilości wody opadowej odprowadzanej do kanalizacji
• podlewać rośliny wodą opadową, aby zapobiec ich wysychaniu i oszczędzić zużycie wody pitnej
• zwiększać wilgotność powietrza jako zabezpieczenie przed alergiami i kurzem, przegrzaniem w salach lekcyjnych, 

a także na zewnątrz za pomocą fontann
• zastępować nieprzepuszczalne nawierzchnie asfaltobetonowe, np. na parkingach, nawierzchniami trawiastymi 

i półzielonymi 
• upiększać trawniki ogrodami deszczowymi i zwiększać lokalną bioróżnorodność
Program Błękitne szkoły, opracowany przez inż. Michala Kravčíka, CSc. w  Biurze Rządu Republiki Słowackiej 

(2011) umożliwił wprowadzenie środków ochrony wód w  jednej szkole w  każdym okręgu na Słowacji w  ramach 
pilotażowej prezentacji środków ograniczających i adaptacyjnych przeciwko skutkom zmiany klimatu. Udanym celem 
było zmotywowanie ogółu społeczeństwa (uczniów, rodziców, nauczycieli, burmistrzów, urzędników, itp.) do dalszego 
wdrażania działań oraz zwiększenie zaufania do rozwiązań biotechnologicznych. Ważnym warunkiem otrzymania 
przez szkołę bezzwrotnej dotacji finansowej w  wysokości 40 000 euro przy wsparciu EEA Grants w  2014 roku było 
wprowadzenie do programu nauczania przedmiotów: fizyka, biologia, min. 1 lekcja tygodniowo na temat znaczenia 
i funkcjonalności budowanych zbiorników na wodę opadową, zielonych dachów i żywych ścian (pokrytych roślinnością), 
podlewania roślin, fontann, zacieniania przestrzeni publicznej drzewami, itp. w  ich szkole. Dane cyfrowe z  pomiaru 
temperatury i  wilgotności powietrza oraz gleby przez nowe stacje automatyczne były przetwarzane i  oceniane przez 
uczniów w formie wykresów na zajęciach nie tylko z fizyki, 
botaniki, nauk ścisłych, ale także informatyki i w ten sposób 
praca z informatyką stała się ciekawa i poglądowa.

Fontanna ogrodowa z  podziemnym zbiornikiem 
akumulacyjnym schładza powietrze z  28 do 18 stopni 
Celsjusza i  stopniowo odparowuje przechwyconą wodę 
opadową. Równocześnie upiększa ogród przed gimnazjum 
w Púchovie.

Rys. 1. Ogród deszczowy, naziemna amfora ozdobna, żywa ściana  
w atrium Gimnazjum w miejscowości Púchov (2014).

Rys. 2. Fontanna z wodą opadową i obok obraz termiczny temperatury powierzchni dokumentują możliwości wykorzystania przechwyconej wody 
opadowej i schłodzenia terenu Gimnazjum w Púchowie. (Zdjęcie: M. Hrib, J. Pokorný)
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INNOWACJE BIOTECHNICZNE W ZAKRESIE RETENCJI I WYKORZYSTANIA WODY OPADOWEJ NA 
UNIWERSYTECIE TECHNICZNYM W ZWOLENIU  

Synergiczny efekt łagodzenia skutków zmian klimatu w miastach można osiągnąć poprzez zastosowanie kilku środków 
adaptacyjnych na mniejszym obszarze. Realizowaliśmy bardzo udany projekt „Biotechniczne innowacje w retencji i wy-
korzystaniu wody deszczowej w Zvoleniu” (Blue Alternative Nadácia, M. Hrib) na terenie miasta Zwolenia i Uniwersytetu 
Technicznego (UT) w Zwoleniu w latach 2015-2019 przy wsparciu EEA Grants, przy koszcie inwestycji 1,2 mln euro. 
Wybrane dachy np. aula UT w Zwoleniu o powierzchni 1400 m2 były źródłem wody opadowej do gromadzenia w pięciu 
podziemnych zbiornikach PE oraz do innych zastosowań: sztuczny przepływ wody, spacerowa dynamiczna fontanna, 
ogród deszczowy, ozdobne oczka wodne.  Na dachu dworca autobusowego zbudowano intensywny dach zielony o po-
wierzchni 1000 m2, z  akcesoriami do automatycznego nawadniania wodą opadową i  odnawialnym źródłem energii 
elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Zasadzenie 620 nowych dojrzałych drzew liściastych będzie sprzyjać zacienieniu 
i parowaniu w najbardziej naturalny sposób. W 6 szkołach podstawowych w Zwoleniu zbudowano 32 ogrody deszczowe, 
podziemne zbiorniki do gromadzenia wody opadowej z dachów sal gimnastycznych i podlewania trawników w celu 
zmniejszenia zapylenia i żywotności publicznych trawników na terenie szkoły.  Zabytkowy budynek biblioteki leśnictwa 
i drzewnictwa został odłączony od publicznej kanalizacji deszczowej, a woda opadowa odprowadzana jest do podziem-
nych bloków rozsączających o pojemności 240 m3.

Rys. 3. Widok zmienionego kampusu Politechniki z zaznaczoną 
lokalizacją działań adaptacyjnych. (Zdjęcie: TU Zwoleń) 

Rys. 4. Widok nowego ozdobnego stawu z wodą deszczową przed 
akademikiem Bariny UT Zwoleń. (Zdjęcie: M. Hrib) 

Rys. 5. Woda opadowa z dachu auli Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu jest gromadzona w podziemnych zbiornikach w celu wykorzystania  
i chłodzenia strefy wypoczynkowej za pomocą dynamicznej fontanny spacerowej, przepływu sztucznego strumienia, nawadniania trawników 
strumieniem i przesączania w ogrodzie deszczowym. (Zdjęcie: M. Hrib)



60

„Lokalne sposoby walki ze zmianami klimatycznymi”
Małgorzata Siudak, Kraków

PRZYCZYNY ZMIAN KLIMATU

Życie na Ziemi jest możliwe dzięki efektowi cieplarnianemu, który zawdzięczamy istnieniu atmosfery i gazom cieplarnia-
nym w  niej zawartym. W  ramach naturalnych procesów jakie zachodzą na Ziemi stężenie tych gazów w  atmosferze 
zmienia się, co wpływa na klimat, który wraz ze wzrostem stężenia gazów się ociepla, a wraz ze spadkiem tego stężenia 
oziębia się. W konsekwencji, zmiany klimatu są zjawiskiem naturalnym, okresy zlodowacenia przeplatały się w przeszło-
ści z okresami ocieplenia. 

Obecne, postępujące bardzo szybko ocieplenie klimatu związane jest z  emisją gazów cieplarnianych wynikającą 
z aktywności człowieka (pochodzenia antropogenicznego). Jest tych gazów wprawdzie znacznie mniej, niż pochodzących 
z naturalnych źródeł, ale są to ilości dodatkowe, nieujęte w naturalnym obiegu węgla w przyrodzie. W ciągu ostatnich 
100 lat liczba ludności na świecie zwiększyła się z 2 do 7 mld i stale rośnie, jednak nie tu upatruje się głównej przyczyny 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Za taką uważa się niekontrolowaną konsumpcję, nadmierne zużycie zasobów 
i presję człowieka na środowisko naturalne [13]. 

W 2018 roku Raport Specjalny IPCC16 stwierdził, że według oszacowań działalność ludzka spowodowała globalne 
ocieplenie  o  około 1,0°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej (ostatnie 150 lat). Jeśli będzie ono nadal 
postępowało w tym tempie, prawdopodobnie osiągnie 1,5°C między 2030 a 2052 r. Jest to granica, po przekroczeniu 
której raczej nie da się uniknąć katastrofalnych skutków dla biosfery i ludzkości [10]. Kolejne raporty IPCC są jeszcze 
bardziej alarmujące. 

Głównymi źródłami gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, freonu, metanu, podtlenku azotu, ozonu oraz gazów 
przemysłowych), na które mamy wpływ są [13]:

• przemysł (w tym produkcja cementu, która odpowiada za 4% globalnych emisji dwutlenku węgla);
• rolnictwo – zwłaszcza przemysłowa hodowla zwierząt oraz uprawa ryżu (emisja metanu);
• transport, zwłaszcza drogowy i lotniczy (dwutlenek węgla);
• energetyka oparta o paliwa kopalne (spalanie węgla to 40% globalnych emisji);
• wylesianie i degradacja powierzchni leśnych (odpowiedzialne za 17% globalnych emisji);
• odpady (składowanie powoduje emisję metanu).
Za ich emisję obarczane są głównie kraje tzw. Globalnej Północy17 oraz Chiny i Indie.

SKUTKI ZMIAN KLIMATU 

Globalne skutki zmian klimatu już następują – wzrastają temperatury, zmieniają się rozkłady opadów, topnieją lodowce 
i śnieg, wzrasta średni poziom mórz na świecie, zmienia się długość pór roku. Skutki tych zmian obserwujemy także 
w Polsce.

Według „Komunikatu 01/2020 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy 
Prezesie PAN na temat zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce” [4] musimy się liczyć z częstszym występowaniem 
zarówno suszy (meteorologicznej, rolniczej i hydrologicznej), jak i powodzi oraz z większą ich gwałtownością. Częściej 
występować będą ulewne opady, szczególnie niebezpieczne, jeśli pojawią się po długotrwałej suszy, kiedy przesuszony 
grunt nie przyjmuje wody. Już teraz występujące latem susze wpływają na zasoby wodne, które nie są rekompensowane 
jesiennymi opadami deszczu i wodą z nikłej pokrywy śnieżnej w zimie. Komunikat stwierdza także, że konsekwencją tych 
zmian może być pogorszenie jakości wód wynikające ze zwiększonego spływu zanieczyszczeń ze zlewni i obniżonych 
zdolności do samooczyszczania przekształconych rzek. 

Zmiany klimatu będą miały też jeszcze inne bardzo poważne konsekwencje globalne: nasilenie się głodu na świecie, 
problemy z dostępem do wody, migracje ludności z zatapianych terenów, a w efekcie konflikty polityczne („wojny o wodę”, 
uchodźcy klimatyczni) [13].

PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU NA SZCZEBLU ŚWIATOWYM 

Na świecie podjęto już szereg zobowiązań o ograniczaniu globalnych emisji gazów cieplarnianych. W 1992 roku podczas 
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro przyjęto Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United 
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), którą ratyfikowało 197 państw, w tym Unia Europejska. 
W 2005 roku wszedł w życie Protokół z Kioto, który ustalał limity emisji dla poszczególnych państw oraz zasady handlu 

16 Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) został powołany w 1988 r., jego celem jest dostarczenie obiektywnej informacji na 
temat zmiany klimatu.

17 Globalna Północ to kraje tzw. „Zachodu” – głównie Europy i Ameryki Północnej, ale także Australia i Nowa Zelandia (państwa najbar-
dziej uprzemysłowione i rozwinięte gospodarczo). Globalne Południe – kraje Afryki, Ameryki Południowej, Azji (z wyłączeniem niektórych), które 
z kolei zamieszkuje większość ludności świata, https://globalna.ceo.org.pl/slowniczek, dostęp: 03.05.2021.
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emisjami z myślą o ograniczenia średniego wzrostu temperatury na powierzchni ziemi do poziomu poniżej 2°C w po-
równaniu z okresem sprzed rewolucji przemysłowej. W 2015 roku w Paryżu podpisano kolejne porozumienie o zatrzy-
maniu do końca wieku globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C [7]. W kwietniu roku 2021 odbył się szczyt klimatyczny 
zwołany przez prezydenta USA z udziałem 40 przywódców państw, które podjęły kolejne zobowiązania klimatyczne. 

Zapleczem naukowym dla UNFCCC jest powołany w 1988 r. Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC), 
którego celem jest dostarczenie obiektywnej informacji na temat zmiany klimatu. Panel zbiera i analizuje wyniki badań 
naukowych na temat zmian klimatu opublikowanych wcześniej przez naukowców z  całego świata. Raz na kilka lat 
publikuje szczegółowy raport podsumowujący. Ostatni pełny, piąty raport ukazał się w październiku 2014 r., a szósty 
zostanie opublikowany w czerwcu 2022 r. Pomiędzy tymi raportami IPCC publikuje raporty specjalne. Raporty na temat 
stanu globalnego klimatu opracowuje również Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), ostatni, na koniec 2020 
roku został opublikowany 21 kwietnia 2021 r. [15].

DZIAŁANIA NA SZCZEBLU KRAJOWYM, LOKALNYM I INDYWIDUALNYM

Niezależnie od działań w zakresie ograniczenia podstawowych przyczyn zmian klimatu, które są w rękach organizacji 
międzynarodowych oraz państw świata, konieczne jest przygotowanie się do tych zmian na szczeblu krajowym, lokalnym 
i indywidualnym. Oprócz działań prewencyjnych musimy opracowywać strategie i wdrażać działania adaptacyjne, które 
pozwolą minimalizować skutki tych zmian, które już nastąpiły i jeszcze się pogłębią.

W dalszej części artykułu uwaga została skupiona na działaniach dotyczących wody, gospodarki wodnej i środowiska 
naturalnego. 

Pożądane kierunki działań w zakresie gospodarki wodnej w Polsce zawarto w wielu dokumentach różnych instytucji. 
Cytowany wcześniej Komunikat 01/2020 Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego PAN [4] rekomenduje 
m.in. następujące działania:

• bezwzględną ochronę cieków będących w  stanie naturalnym lub półnaturalnym oraz renaturyzację rzek 
przekształconych,

• zwiększenie retencji krajobrazowej na terenach wiejskich oraz promocję wśród rolników ochrony wód 
(szczególnie zasobów wód podziemnych) do nawadniania, 

• w miastach tworzenie wielu rozproszonych punktów miejscowej retencji wód opadowych, z wykorzystaniem 
zielono-niebieskiej infrastruktury,

• rozszerzenie odpowiedzialności za wodę poza instytucje tradycyjnie zarządzające zasobami wodnymi, 
• edukację społeczeństwa w dostrzeganiu wody i naturalnych ekosystemów wodnych jako wartości większych niż 

wartości surowcowe. 
Poniżej opisano możliwości realizowania w praktyce rekomendowanych działań i kierunków analizując przykłady 

aktywności różnych podmiotów – instytucji szczebla krajowego, samorządów, firm i  instytucji. Podjęto także próbę 
określenia ograniczeń i warunków efektywnego wdrożenia tych działań. 

Ochrona naturalnych rzek i renaturyzacja rzek przekształconych

W pierwszej kolejności należy zadbać o ochronę rzek, które są jeszcze rzekami naturalnymi lub zbliżonymi do natural-
nych. Renaturyzacja rzek przekształconych jest procesem długotrwałym, w Polsce właściwie nie ma przykładów działań 
renaturyzacyjnych. Wymienić można rzekę Kwaczę, dopływ Słupi (woj. pomorskie), która została częściowo zrenatury-
zowana – jej ujściowy odcinek, rzekę Inę, Drawę czy Rabę, gdzie tego typu prace były prowadzone. W dobrym kierunku 
zmierzają projekty związane z udrażnianiem rzek dla ryb i organizmów wodnych, m.in. Wisłoki18 i Białej Tarnowskiej19 
realizowane przez PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Z literatury [2, 17] wynika, że renaturyzację najlepiej podejmować na ciekach niewielkich płynących przez tereny 
ekstensywnie zagospodarowane lub wyłączone z użytkowania gospodarczego. W pierwszym etapie polega to na likwidacji 
istniejących na rzece przeszkód (przegród), a następnie zainicjowaniu naturalnych procesów kształtowania się rzeki. 

Działania w  skali lokalnej w  opisanym powyżej zakresie mogą polegać na promocji zachowania rzek w  stanie 
naturalnym, zwiększania świadomości mieszkańców (rolników, właścicieli gruntów) poprzez ich edukację w zakresie 
roli i  znaczenia naturalnych rzek dla człowieka, środowiska i  ekosystemów. Ważne jest uwzględnienie tych działań 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przygotowywanych przez samorząd gminny.

Zwiększanie retencji naturalnej na terenach wiejskich
 
Na terenach wiejskich powinny być podejmowane działania dla zwiększania retencji naturalnej: krajobrazowej, glebowej, 

18 Projekt Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce, https://wisloka-
bezbarier.com/, dostęp: 03.05.2021.

19 Projekt Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Biała 
Tarnowska, https://biala-tarnowska.org/, dostęp: 03.05.2021.
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wód podziemnych, retencji wód powierzchniowych. Retencja ma na celu spowolnienie odpływów wody rzekami, zwięk-
szanie zasobów wód podziemnych, ograniczenie szybkich spływów powierzchniowych. 

Podstawowymi działaniami w  tym zakresie jest ochrona terenów podmokłych, torfowisk, bagien, nadrzecznych 
łąk, pasów ochronnych, zalesianie, zmiana struktury lasów (podszytu leśnego) i  odpowiednia gospodarka w  lasach 
zwiększająca ich retencję i przeciwdziałająca spływom powierzchniowym. A także odtwarzanie funkcji nawadniającej 
melioracji wodnych i  stosowanie dobrych praktyk rolniczych, w  tym efektywnych systemów nawadniających oraz 
odtwarzania mikroretencji w gospodarstwach – stawków i oczek wodnych [4].

Warto interesować się też działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym m.in. w  ramach Planu 
Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS), tzw. Programu rozwoju retencji (PRR), Krajowego Programu Renaturyzacji 
Wód Powierzchniowych, czy Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP). Programy dotyczące retencji 
realizowane są też przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), m.in w ramach programu STOP 
SUSZY!, a NFOŚiGW realizuje program „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. 
Jednak wielu specjalistów ma do tych programów zastrzeżenia (głównie do PPSS i aPZRP) – niektóre obiekty w nich 
zawarte nie mają uzasadnienia merytorycznego, albo można je zamienić na inne, mniej inwazyjne dla środowiska 
rozwiązania (m.in. zamiast budowy zbiornika retencyjnego można zwiększać retencję naturalną). 

Ochrona i zwiększanie retencji w miastach z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury 

Skutki zmian klimatu szczególnie dotkliwie odczuwane są w miastach. Nie tylko z uwagi na występowanie tzw. powodzi 
miejskich wywołanych gwałtownymi opadami i niewydolnością kanalizacji, ale także z powodu występowania w mia-
stach negatywnego zjawiska nazywanego miejską wyspą ciepła (MWC)20. 

Przyczyną obu zjawisk jest zabudowa i uszczelnienie powierzchni oraz emisja zanieczyszczeń. Rozwiązaniem jest 
zwiększenie w  miastach powierzchni terenów zielonych. Zieleń, zwłaszcza wysoka, łagodzi temperaturę, podwyższa 
wilgotność, poprawia cyrkulację i  jakość powietrza. W  wielu krajach zamienia się więc nawierzchnie uszczelnione 
(chodniki, parkingi) na nawierzchnie chłonne i  obsadzone zielenią. W  ramach takich działań odtwarzane są też 
wyschnięte lub zasypane cieki i rewitalizowane zbiorniki wodne, których brzegi obsadza się drzewami [1, 3, 9, 16].

Wszystkie te działania i jeszcze wiele innych związanych z infrastrukturą miejską i drogową, w której wykorzystuje 
się zieleń do zagospodarowania wód opadowych i  poprawy klimatu nazywamy ogólnie zielono-niebieską (błękitną) 
infrastrukturą.

Działania lokalne mogą polegać na wdrażaniu idei zielono-niebieskiej infrastruktury w rozwiązaniach urbanistycznych 
i architektonicznych na terenach publicznych oraz promować jej wdrażanie przez indywidualnych mieszkańców oraz 
firmy prywatne. Wdrażane w pierwszej kolejności powinny być proste i tanie rozwiązania z zakresu małej retencji takie, 
jak: muldy chłonne21, ogrody deszczowe, rozszczelnienie powierzchni utwardzonych, zielone dachy, pasaże roślinne i łąki 
kwietne. Docelowo powinno się myśleć o modernizacji istniejącej infrastruktury miejskiej.

Rozszerzenie odpowiedzialności za wodę poza instytucje tradycyjnie zarządzające zasobami wodnymi 

Kluczowymi partnerami we wdrażaniu opisanych wyżej działań w zakresie gospodarki wodnej są planiści, rolnicy, leśni-
cy, energetycy, rolnicy, właściciele gruntów i cieków oraz mieszkańcy. Czyli niezależne podmioty, których zaangażowanie 
wymaga różnych instrumentów, w szczególności organizacyjnych (procedury lub sprawdzone praktyki), finansowych 
(dla rolników, leśników, mieszkańców, samorządów), informacyjnych i edukacyjnych (szkolenia, edukacja w szkołach, 
dobre praktyki), prawnych (ochrona naturalnych rzek, terenów podmokłych w MPZP itp.), ale przede wszystkim spójnej 
strategii na poziomie państwa.

W Polsce, niestety, nie ma tradycji współpracy międzysektorowej, ani tworzenia interdyscyplinarnych zespołów do 
rozwiązywania problemów w gospodarce wodnej. 

Edukacja społeczeństwa w  dostrzeganiu wody i  naturalnych ekosystemów wodnych jako wartości większych niż 
wartości surowcowe 

Aktywność obywateli zależy w ogromnym stopniu od ich wiedzy i świadomości. Jednak edukacja w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju, to za mało, trzeba zmienić obowiązujący od dziesięcioleci sposób myślenia zakładający, że gospodarcze 
wykorzystanie wód i ochrona przed powodzią ma priorytet nad ochroną środowiska [4]. Realizacja tego założenia przy-
niosła nie tylko wiele szkód w środowisku naturalnym, ale wręcz przyczyniła się do zwiększenia zagrożenia powodzią 
i suszą. Stąd bardzo istotne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie wartości wody i naturalnych ekosys-
temów wodnych oraz ich znaczenia dla przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian. Warto również 
podkreślać, że rozwój obszaru można budować w oparciu o walory krajobrazowe. 

20 Miejska wyspa ciepła (MWC) to zjawisko klimatyczne polegające na występowaniu wyższej temperatury powietrza w mieście w porówna-
niu z terenami otaczającymi miasto.

21 Muldy chłonne – porośnięte roślinnością zagłębienie terenu służące retencji wód opadowych, które działa jako filtr zanieczyszczeń, lokali-
zowane wzdłuż dróg, placów i parkingów.
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Edukacja w tym zakresie na poziomie lokalnym powinna dotyczyć wielu różnych grup społecznych (przedstawicieli 
samorządów, mieszkańców, rolników i właścicieli gruntów, biznesu, nauczycieli itp.) i mieć różne formy (informowanie, 
edukacja w szkołach, szkolenia, doradztwo).  

EDUKACJA KLIMATYCZNA 

Poniżej poruszono tylko niektóre kwestie związane z edukacją, w szczególności dotyczące elementów, które mogą wpły-
nąć na skuteczność tych działań podejmowanych w skali lokalnej. 

Edukacja w szkołach

Wiadomo, że edukację najlepiej rozpoczynać na jak najwcześniejszych etapach nauczania. Od tego należałoby rozpocząć. 
Warto też podkreślić, że poprzez dzieci i szkołę można też skutecznie dotrzeć do dorosłych. Trudno jednak mówić o sys-
temowej edukacji klimatycznej w świetle jej braku w podstawie programowej. 

W styczniu 2020 roku Adam Bodnar, Rzecznik praw obywatelskich (RPO) wystosował list do Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie wprowadzenia do szkół programów dotyczących zmian klimatu22. W tym samym roku z podobnym 
apelem do Ministra Edukacji Narodowej zwrócili się przedstawiciele polskiego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, 
który zainicjował kampanię #ChcemyWiedzieć.

Samorządy mogą ten problem rozwiązać w inny sposób. Jako organ prowadzący szkołę (szkoły podstawowe podlegają 
samorządom gminnym) może zachęcać dyrekcję i nauczycieli do wprowadzenia do programu nauczania treści istotnych 
z  punktu widzenia interesu lokalnego i  współpracować ze szkołami w  tym zakresie. Po stronie nauczycieli byłoby 
przygotowanie programów autorskich edukacji klimatycznej, ale jeśli byłaby taka możliwość urząd gminy powinien 
umożliwić im udział w szkoleniach. Samorząd lokalny mógłby wesprzeć szkołę organizując konkursy międzyszkolne 
z  praktycznymi zadaniami angażującymi uczniów, rodziców i  nauczycieli np. na zagospodarowanie wód opadowych 
na terenie szkoły, tworzenie ogrodów deszczowych lub innych elementów zielono-niebieskiej infrastruktury, albo 
konkursów dotyczących oszczędzania wody, zmniejszania ilości odpadów, ochrony rzek, ekosystemów itp. 

Chodziłoby tu o promowanie pewnych działań i tworzenie klimatu do wdrażania pro środowiskowych rozwiązań 
przy planowaniu rozwoju lokalnego wśród dorosłych poprzez dzieci i szkołę (edukacja dorosłych poprzez dzieci). 

Edukacja mieszkańców

Edukacja mieszkańców/dorosłych jest trudna. Zazwyczaj do dorosłych docieramy poprzez informowanie i doradztwo, 
czasem szkolenia. Wykorzystać można spotkania sołeckie, imprezy cykliczne organizowane w miejscowości (festyny, 
imprezy okolicznościowe), czy lokalnych liderów, którzy dla różnych grup są wzorcami zachowań i naturalnymi przy-
wódcami. W przypadku zielono-niebieskiej infrastruktury można szeroko promować programy rządowe lub samorządo-
we dotyczące dofinansowania instalacji do retencjonowania wód opadowych. Formą dotarcia do mieszkańców (inwesto-
rów) może być wpisywanie do WZiZT warunków, jakie powinien i  może spełniać projekt inwestycji, by był zgodny 
z pożądanym kierunkiem rozwoju, np. ochroną powierzchni biologicznie czynnej (pokazanie alternatywy dla odprowa-
dzania wód deszczowych do kanalizacji – zbiorniki na deszczówkę, przepuszczalne powierzchnie, zielone dachy itp.). 
Nawet, jeśli nie ma takiego wymogu prawnego. Wsparte to powinno być doradztwem. 

Wdrażanie nowych rozwiązań i  praktyk wymaga zwiększenia wiedzy pracowników urzędów gmin. W  miarę 
możliwości powinni oni brać udział w szkoleniach, spotkaniach z ekspertami. 

Nośne hasła, jako elementy skutecznej edukacji klimatycznej 

O zmianach klimatu, jego skutkach i koniecznych przeciwdziałaniach piszą i mówią różne organizacje, głównie środowi-
skowe, ale także ekonomiczne, a nawet banki czy przedstawiciele biznesu, którzy zdają sobie sprawę ze skutków wprowa-
dzanych m.in. w  ramach Europejskiego Zielonego Ładu regulacji prawnych i  wymagań dotyczących zrównoważonej 
gospodarki. Jest wiele portali w Internecie poświęconych zmianom klimatu, coraz częściej media podejmują ten temat. 
Na rynku jest dosyć szeroka oferta firm oferujących usługi z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury oraz doradztwo 
w tym zakresie. W tych materiałach, które w założeniu mają pełnić rolę edukacyjną i uświadamiającą, skłaniać odbiorców 
do pewnych pożądanych zachowań, albo zachęcić do skorzystania z oferty wykorzystywane są różne nośne hasła. Warto 
powoływać się na nie i wykorzystać je w działaniach edukacyjnych na poziomie lokalnym. W szczególności można wy-
mienić: „ślad węglowy”, „zero waste” czy „ekonsumpcja”.

22 Portal Rzecznika Praw Obywatelskich 11.02.2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/razem-dla-edukacji-klimatycznej-rpo-pisze-do-mi-
nistra-klimatu, dostęp: 03.05.2021
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Poniżej opisano przykłady haseł związanych z gospodarką wodną i retencją naturalną.

Odpieczętowywanie ziemi
„Odpieczętowywanie” [14] ziemi oznacza przekształcanie terenów uszczelnionych na przepuszczalne – zdejmowanie 
nawierzchni uszczelnionej (chodników, parkingów) i  zastępowania jej nawierzchnią chłonną, wprowadzając zieleń, 
przede wszystkim drzewa.

Miasto jak „gąbka”
Miasto jak „gąbka”, to hasło MWiK w Bydgoszczy zaproponowane w ramach programu wdrażania zielono-niebieskich 
rozwiązań na terenie miasta przy porządkowaniu gospodarki deszczowej [1]. Ideą jest, aby miasto funkcjonowało jak 
„gąbka” – gromadząc wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy.

Wiele chwytliwych haseł powstało przy okazji programów promujących i dofinansowujących retencjonowanie wód 
deszczowych w miastach przez mieszkańców [8]: „Złap deszcz” (Wrocław), „Warszawa chwyta wodę!”, „Złap deszczówkę” 
(Lublin), „Jestem eko! Łapię deszcz” (gmina Zielonki k/Krakowa), „Po(d)lej deszczem w  Sosnowcu”, „Łódź zbiera 
deszczówkę”, „Jestem z Gdańska, jestem EKO. Nie zalewaj”, „Deszcz to zysk” (Bydgoszcz).

Czasem sama nazwa działania już intryguje i zachęca do stosowania: kwietne łąki, ogrody deszczowe, zielone dachy, 
oczka wodne itp.

Lokalnie można zacząć od szerokiego promowania drobnych działań podejmowanych przez mieszkańców, bo 
wiadomo, że najlepiej działa przykład „z sąsiedztwa”.

PODSUMOWANIE

Samorządy lokalne i sami mieszkańcy mogą wiele zrobić, by złagodzić skutki zmian klimatu w skali lokalnej. Wdrażanie 
elementów zielono-niebieskiej infrastruktury nie jest skomplikowane, wiele też można zrobić we własnym zakresie, jak-
kolwiek potrzebne jest doradztwo i wsparcie finansowe. W Internecie można znaleźć poradniki [29, 30], a rządowe pro-
gramy umożliwiają uzyskanie dofinansowania na budowę instalacji przydomowej. Fakt, że są chętni do skorzystania 
z tego dofinansowania pokazuje, że ludzie widzą w tym korzyści dla siebie. Wydaje się, że nie będzie wymagało wiele 
wysiłku przekonanie społeczności lokalnych do podejmowania takich działań. 

Większym problemem będzie przekonanie mieszkańców do tego, że retencja naturalna jest lepszym sposobem 
na ograniczanie skutków powodzi i  suszy niż budowa dużych zbiorników, szczególnie tzw. „mokrych” oraz, że prace 
regulacyjne na ciekach tylko zwiększają zagrożenie powodziowe w zlewni (na terenach poniżej). Od dziesięcioleci takie 
metody są stosowane do ochrony przed powodzią, samorządy i  zagrożeni mieszkańcy domagają się budowy wałów 
i zbiorników i jest wciąż duża grupa specjalistów z zakresu gospodarki wodnej, która również uważa takie rozwiązania 
za najlepsze. Tak więc wyzwanie, jakie przed nami stoi, to nie zwiększanie świadomości w tym zakresie, ale jej zmiana.

I jeszcze jedna kwestia: w gestii samorządów lokalnych jest stanowienie prawa lokalnego, w szczególności w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego. To ważne narzędzie. Wiele dobrych rozwiązań z zakresu retencji naturalnej może 
zostać zawartych w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w  decyzjach administracyjnych 
dotyczących zabudowy.
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„Ochrona przeciwpowodziowa, systemy ostrzegawcze”
Roman Konieczny, Kraków

Systemy ostrzegania są ważnym, choć często niedocenianym instrumentem ograniczania ryzyka powodziowego. Ich 
celem jest wspomaganie osób, które mieszkają, przebywają okresowo lub mają swój dobytek na zagrożonym przez powo-
dzie terenie w  podejmowaniu działań zwiększających ich bezpieczeństwo i  zapewniających ochronę dobytku przed 
zniszczeniem lub stratą. Tekst zawiera krótkie podsumowanie doświadczeń z tymi systemami w Polsce na tle działań 
w innych krajach. 

SYSTEMY OSTRZEŻEŃ A RYZYKO POWODZIOWE

Systemy ostrzeżeń są elementami metod ograniczających ryzyko powodziowe, które zwykle dzieli się na trzy podgrupy: 
Działania ograniczające zagrożenie powodziowe, czyli, z pewnym uproszczeniem, zasięg i szybkość rozprzestrzeniania 

się fali powodziowej. Należą do nich takie działania, jak opóźnianie 
spływu powierzchniowego – by wody opadowe jak najpóźniej trafiały 
do cieków, naturalna retencja – gromadzenie wody w  roślinności 
czy glebie, oraz działania techniczne takie, jak budowa suchych 
zbiorników powodziowych, zbiorników retencyjnych, wałów lub 
kanałów ulgi. 

Działania ograniczające zagospodarowanie terenów zalewowych, 
czyli taka gospodarka przestrzenna, której celem powinno być 
ograniczenie istniejącej zabudowy na terenach zagrożonych 
powodziami oraz niedopuszczenie do budowy obiektów, które są 
trudne do ewakuacji (szpitale, domy opieki, więzienia itd.), grożą 
nieodwracalnymi stratami (np. muzea, archiwa), są szczególnie 
podatne na straty i zagrażają życiu mieszkańców (obiekty parterowe, 
…) lub skutkują wtórnymi szkodami w  środowisku (magazyny 
farmaceutyczne, chemiczne, stacje benzynowe itd.). 

Działania ograniczające podatność zagrożonej społeczności 
na powódź, czyli takie wspieranie mieszkańców i  użytkowników 
tych terenów, by w czasie powodzi byli w stanie ochronić zdrowie 
i życie oraz ograniczyć straty powodziowe do minimum. Do działań 
z  tej grupy należą różnego rodzaju zabezpieczenia domów (np. 
tymczasowe osłony na okna do piwnic i  drzwi), ewakuacja ludzi 
(rodziny, pracownicy, turyści) oraz dobytku. Warto zwrócić uwagę, 
że skuteczność tych działań zależy od wielu czynników, a kluczową 
rolę odgrywają systemy wczesnego ostrzegania. 

Podział tych działań obrazuje rysunek 1.

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU OSTRZEGANIA

Niezależnie od miejsca i specyfiki powodzi system ostrzegania powinien składać się z kilku ściśle ze sobą zintegrowanych 
segmentów.

Segment monitorowania pogody i  stanów wody w  rzekach, nawilgocenia gleby, czy temperatury – obejmuje on, 
zarówno działania służb krajowych, w przypadku Polski, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB (IMGW PIB), 
jak i innych podmiotów, które posiadają lub zarządzają systemami pomiarowymi. Należą do nich samorządy różnego 

Rys. 1. Metody ograniczające ryzyko powodziowe 
(opracowano na podstawie [Pennig Rowsell i in. 2008])



66

szczebla: gminne i  powiatowe, jednostki związane z  samorządami, czy instytucje zarządzające działaniem obiektów 
hydrotechnicznych, np. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Segment prognozowania powodzi w wybranych punktach sieci rzek (stan wody i czas, kiedy wystąpi) lub w dowolnym 
miejscu w przypadku powodzi opadowych (wielkość opadu i czas wystąpienia) na podstawie informacji pochodzących 
z systemów monitoringu. Takie prognozy w przypadku Polski wykonuje IMGW PIB, ale powoli pojawiają się pierwsze 
wyspecjalizowane systemy prognozowania zarządzane przez samorządy (np. Starostwo Powiatowe w Tarnowie). 

Segment analizy skutków, którego celem jest określenie w przybliżeniu zasięgu powodzi wywołanych prognozowanymi 
opadami lub stanami wód. Byłoby najlepiej, by te zasięgi zostały określone w postaci prawdopodobnych scenariuszy 
rozwoju sytuacji, wraz z ustaleniem dla każdego z nich, jakie obiekty znajdują się na zagrożonym obszarze. Celem tego 
segmentu jest określenie kto jest w niebezpieczeństwie (listy zagrożonych firm, instytucji, mieszkańców) i kogo należy 
ostrzec. 

Segment ostrzegania służb kryzysowych, mieszkańców, właścicieli firm i  instytucji Zadaniem tego segmentu jest 
dotarcie z informacją do wszystkich na zagrożonym terenie (nie tylko mieszkańców i właścicieli obiektów, ale też osób 
czasowo przebywających na tym terenie np. turystów czy osób bezdomnych). Stąd wykorzystuje się w tym przypadku 
zróżnicowane środki aktywnego ostrzegania takie, jak systemy automatycznego powiadamiania telefonicznego, systemy 
SMS-owe, syreny alarmowe, sieci powiadamiania sąsiedzkiego, powiadamianie przez służby metodą „od drzwi, do 
drzwi” itd. 

Segment kontroli odbioru ostrzeżeń i  reakcji na nie przez zagrożone podmioty. Zadaniem tego segmentu jest 
sprawdzenie, czy ostrzeżenia dotarły do wszystkich i, czy podejmują oni działania takie, jak ewakuacja czy ochrona mienia. 
Segment kontroli powinien być ściśle związany z realizacją lokalnego planu reagowania na powodzie, przygotowywanego 
zwykle przez samorząd, który obejmuje również pomoc w ewakuacji czy zabezpieczeniu mienia. 

Segment analiz po powodzi, których celem jest wykorzystanie doświadczeń do doskonalenia systemu ostrzegania, 
eliminowania błędów jakie zaobserwowano w  jego działaniu w  czasie powodzi. W  ramach tego segmentu powinno 
się gromadzić informację o  pracy systemów monitoringu, sprawdzalności prognoz, zasięgu lokalnych zalewów 
powodziowych, skuteczności powiadamiania i reakcji ludzi.

JEDNOSTKI ZAANGAŻOWANE W OSTRZEGANIE

Prawidłowe wdrożenie omówionych powyżej segmentów systemu ostrzegania zależy od ścisłej współpracy wielu jedno-
stek. 

Służby meteorologiczne i hydrologiczne, które zarządzają krajową siecią monitoringu oraz przygotowują prognozy 
oraz ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla poszczególnych rzek, ich odcinków. 

Jednostki odpowiedzialne za sterowanie zbiornikami retencyjnymi mającymi istotny wpływ na przepływy w korytach 
rzek poniżej. Ich praca w czasie powodzi, reguły zwiększania odpływów ze zbiorników, w szczególności zrzuty awaryjne 
mają istotny wpływ na wielkość strat powodziowych. Zbiorniki retencyjne często pełnią różne funkcje, których realizacja 
jest w konflikcie z ochroną przed powodziami, np. produkują energię elektryczną. 

Służby zarządzania kryzysowego, których zadaniem jest analiza lokalnej sytuacji, współpraca z  ze służbami 
porządkowymi, jak policja, straż pożarna i  inne. Powiadamianie odpowiednich instytucji, ostrzeganie mieszkańców 
i wspieranie działań ewakuacyjnych i zabezpieczających mienie. 

Mieszkańcy i właściciele zagrożonych obiektów, których zadaniem jest przygotowanie się do powodzi, np. montaż 
zaworów zwrotnych i  zasuw na kanalizacji, przygotowanie osłon tymczasowych dla obiektu, czy na okna do piwnic 
i drzwi wejściowe oraz opracowanie planu ewakuacji rodziny, pracowników, zwierząt gospodarskich, dobytku, sprzętu, 
czy pojazdów. 

CZAS OSTRZEGANIA – KLUCZOWY ELEMENT 
SYSTEMÓW

Jest wiele czynników wpływających na skuteczność ostrze-
gania – jednym z ważniejszych jest czas wyprzedzenia, czy-
li czas pomiędzy otrzymaniem ostrzeżenia, a  nadejściem 
powodzi – czas jaki pozostanie zagrożonym na działania. 
W wielu krajach obowiązuje w ostrzeganiu zasada „top – 
down” – czyli wydane przez służby ostrzeżenie zanim trafi 
do zagrożonych przechodzi długą drogę przez kilka odpo-
wiedzialnych za zarządzanie kryzysowe instytucji. Tak dzia-
ła system w Polsce. Nawet tam, gdzie mamy do czynienia 
z  szybkimi powodziami IMGW PIB, które przygotowuje 
prognozy i ostrzega o niebezpieczeństwie powodzi wysyła 
informacje do służb szczebla wojewódzkiego i krajowego. Rys. 2. Droga ostrzeżenia od producenta do zagrożonego odbiorcy
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Te wysyłają informacje do powiatów, które z kolei przesyłają je do gmin, a te do zagrożonych ludzi. Obrazuje to rysunek 
2.

Długa droga informacji powoduje, że wiele osób szczególnie tam, gdzie występują błyskawiczne powodzie nie zostaje 
przed nimi ostrzeżona. Z badań, jakie wiele lat temu prowadziło IMGW PIB wynika, że ponad 70-80% ludzi dostało 
ostrzeżenie zbyt późno, by mogli zareagować i  ochronić dobytek. Obecnie, mimo rozpowszechnienia nowoczesnych 
technologii, sytuacja na terenach, gdzie zagrożeniem są szybkie zjawiska poprawiła się w tylko niewielkim stopniu. 

Ile czasu potrzebują ludzie – mieszkańcy na ewakuację i zabezpieczenie mienia?

Z opisów różnych doświadczeń wiemy, że wiele da się ochronić nawet w krótkim czasie. Byle ludzie wiedzieli, że są 
zagrożeni i wiedzieli również co mają w sytuacji zagrożenia robić. Tabela poniżej [Chatterton i Farrell (1977)] pokazuje, 
jakie czynności można wykonać w określonym czasie.

Generalnie przyjmuje się, że mieszkańcy potrzebują pół godziny na uratowanie życia, 2-4 godzin na uratowanie 
podstawowego majątku, zaś 12 godzin na uratowanie całego dobytku ruchomego. 

Z punktu widzenia przedsiębiorców, zarządców obiektów publicznych, jak szkoły, szpitale, domy kultury sytuacja jest 
bardziej skomplikowana. Należałoby określić, ile czasu potrzeba na ochronę podstawowego mienia w tych instytucjach 
i sporządzić dla nich plan ewakuacji.

To czas decyduje o skuteczności systemów ostrzegania. By właściciele obiektów chcieli inwestować w tymczasowe 
zabezpieczenia, np. rękawy ochronne czy płoty przeciwpowodziowe muszą mieć dużą pewność, że będą mieli czas na ich 
rozstawienie. Tworzenie planów ewakuacji również nie ma sensu, jeśli nie ma gwarancji, że ostrzeżenie będzie na tyle 
wczesne, by pozwoliło na ich realizację w praktyce. 

Oczywiście, w  praktyce działają też w  czasie powodzi nieformalne systemy przepływu informacji i  ostrzeżeń. 
Z przeprowadzonych na terenie Saksonii badań wynika, że w czasie powodzi w 2002 roku aż 70% firm produkcyjnych 
zastosowało działania ograniczające straty, co pozwoliło na pełną ochronę 7% wyposażenia tych firm i 75% ochronę 
częściową. Stało się tak mimo, że przynajmniej 45% z nich nie otrzymało ostrzeżenia wprost od służb kryzysowych, 
choć było na to aż 20 godzin czasu. Zadziałała sieć nieformalnych powiązań. Można to uznać za sukces, ale należy też 
zadać pytanie o ile lepszy byłby wynik redukcji strat, gdyby wszyscy zostali powiadomieni o prawdopodobnej powodzi 
20 godzin przed jej wystąpieniem. 

SKUTECZNOŚĆ EKONOMICZNA SYSTEMÓW OSTRZEGANIA

Określenie skuteczności ekonomicznej systemów ostrzegania jest bardzo trudne, bo wpływa na to wiele czynników ta-
kich, jak sprawdzalność prognoz, czyli skuteczność przewidywania powodzi, jakość systemu ostrzegania (wszystkich 
jego elementów), przygotowanie ludzi do powodzi i reagowania na ostrzeżenia i wiele innych. Stąd próby oszacowań dają 
bardzo różne odpowiedzi. 

Można zacząć od oszacowań pesymistycznych – wg niektórych analiz [Tapsell i  inni, 2008] systemy ostrzegania 
prowadzą średnio do 6% redukcji całkowitych strat powodziowych. Wszystko zależy jednak od wielu czynników, na 
przykład na ile godzin przed powodzią wysłano ostrzeżenie. Według Horolda Daya [1970], który przeprowadził badania 
w zlewni rzeki Sasquehenna (USA) przy dostarczeniu ostrzeżenia 36 godzin przed powodzią można zredukować straty 
w gospodarstwach domowych o 35%. Według innych autorów [Carsell i inni, 2004] przy wyprzedzeniu 48 godzin można 
zredukować straty o 50%. 

Analizy dla większych obszarów pokazują równiż, że jest o co walczyć. Hallegatte [2012] w swojej interesującej analizie 
pokazuje, że systemy ostrzegania mogą znacząco zredukować roczne straty powodziowe krajów europejskich, które wg 

CZAS: 0,5 GODZINY CZAS: 2 GODZINY CZAS: 4 GODZINY CZAS: > 4 GODZINY

Telewizor przenośny
Większe urządzenia takie 
jak mikrofalówki, tostery 
i inne kuchenne

Duże urządzenia takie,  
jak lodówka

Ciężkie urządzenia, jak 
kuchenka, zamrażarka, 
zmywarka itd.

Komputer Droższa odzież Stoły, krzesła i inne meble Pianino

Urządzenia do odtwarza-
nia dźwięku

Kotary Dywany Łóżka

Odkurzacz Pojazdy Dodatkowa odzież  
– codzienna

Szafy

Duży telewizor Wykładziny
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[Borredo, 2009] wynoszą około 4 miliardów Euro rocznie. Przyjmując, że systemy ostrzegania redukują straty tylko 
o 10% i zakładając pesymistycznie, że prognozy hydro-meteorologiczne przewidują tylko 50% zdarzeń powodziowych, 
to i tak redukcja rocznych strat w Europie spadnie średnio o około 200 mln Euro. 

PRZYKŁADY SYSTEMÓW LOKALNYCH OSTRZEŻEŃ

Po ostatnich znacznych powodziach w latach 1997, 2001 i 2010 wiele samorządów w Polsce zaczęło bardziej aktywnie niż 
dotąd przygotowywać się do powodzi. Ważnym tego przejawem jest budowa własnych systemów monitoringu wód, 
a czasem również opadów. Impulsem do ich budowy jest chęć uzupełnienia sieci monitoringu wód IMGW, których urzą-
dzenia pomiarowe są zwykle na mniejszych ciekach zlokalizowane u ich ujścia. A to nie daje lokalnym społecznościom 
wiedzy o tym, co się dzieje w górnej partii rzeki i uniemożliwia stworzenie choćby przybliżonej prognozy powodzi i cza-
su jej wystąpienia. Pewnego rodzaju nieformalnym modelem dla wielu samorządów były działania w ramach programu 
przygotowania do powodzi, jaki powstał po powodzi w 1997, adresowanego do samorządów lokalnych. W ramach tego 
programu kilka samorządów, m.in powiat żywiecki i miasto Brzesko zbudowały własne sieci monitoringu wód. Działają 
one zresztą do dzisiaj. 

Ta aktywność, promowana również przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej stała się wzorcem dla innych. 
Trudno dziś powiedzieć ile gmin czy powiatów ma swoje sieci monitoringu wód. Z badań ankietowych przeprowadzonych 
w  2013 r. przez IMGW na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wśród 845 gmin z  całej Polski 10% 
zadeklarowało, że eksploatuje lub jest w  trakcie budowy 
lokalnego systemu monitoringu. Ale wyniki badania nie 
wskazują z ilu czujników te systemy się składają, co jest ich 
celem i na ile są skuteczne. 

Mimo trudności z  oszacowaniem liczby czujników 
finansowanych przez lokalne samorządy, można powiedzieć, 
że dysponują one obecnie siecią czujników pomiaru 
poziomów wody większą niż połowa czujników IMGW. Nie 
licząc czujników opadowych. To pokazuje relatywnie dużą 
skalę aktywności samorządów w  tym zakresie. Obrazuje 
to mapka poniżej – widać na niej również, że większość 
zidentyfikowanych systemów powstała w Dorzeczu Górnej 
Wisły, który to obszar należy do bardzo powodziogennych.

Warto pamiętać, że zasięg, skala i  cele tych systemów 
mogą być różne. Czasem jest to jedna łata wodowskazowa 
w  centrum miejscowości obserwowana przez strażnika 
miejskiego dla wspomagania służb kryzysowych, a czasem 
wyrafinowany system dysponujący złożonym systemem 
monitoringu i  przemyślanym systemem ostrzegania 
mieszkańców. Przykładem tego ostatniego jest system Rys. 3. Obszary gmin i powiatów wyposażonych w lokalny monitoring; 

1 - obszary monitoringu stanów wód, 2 - obszary monitoringu stanów 
wód i opadów

Rys. 4. Strona w Internecie http://esop.powiat.tarnow.pl/ umożliwiająca dostęp do danych z sieci monitoringu.
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monitoringu i  ostrzegania ludności w  zlewni Białej Tarnowskiej budowany przez lata przez Starostwo Powiatowe 
w Tarnowie. 

Mierzone przez system parametry (głównie opad i  stany wody), dane z  radaru oraz prognozy średnioterminowe 
IMGW stanowią podstawę do wypracowania bardziej precyzyjnego obrazu sytuacji prognozowanej. Przygotowane 
zostały i są obecnie uruchamiane modele prognostyczne działające w trybie ciągłym – 24 godziny na dobę – prognozujące 
opady i możliwość wystąpienia powodzi w zlewni Białej. 

Algorytmy wykorzystywane przez system pozwalają na ostrzeganie zagrożonych z  wyprzedzeniem 48 godzin 
– w  przypadku powodzi rzecznych oraz 1 godziny – w  przypadku powodzi opadowych. System działa tak, że kiedy 
prognozowane wartości przekroczą wartości progowe system wysyła informacje do potencjalnie zagrożonych podmiotów: 
centrów kryzysowych i mieszkańców w zlewni Białej. 

Jak rozwiązano problem powiadamiania zagrożonych? Na potrzeby systemu zdefiniowano trzy stopnie zagrożenia 
powodziowego dla każdego sołectwa. Definicja stopni zagrożenia oparta została na trzech kryteriach: a) głębokość zalania 
drogi publicznej (gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej), b) zalanie budynku do zadanej wysokości, liczby budynków 
bądź ich wartość lub c) poziom wody. System porównuje wyniki modelowania do tych trzech stopni zagrożenia w wielu 
miejscach i w przypadku przekroczenia któregoś ze stopni, wysyła do adresatów ostrzeżenie SMS. 

Prezentacja sytuacji dla każdego stopnia zagrożenia dokonywana jest przy wykorzystaniu map zalewowych, 
przygotowanych dla Białej i  dopływów specjalnie dla ośmiu wielkości powodzi. Do ich opracowania wykorzystano 
metodykę opracowywania map zagrożenia i ryzyka powodziowego i modele opad-odpływ. Dla każdego wyznaczonego 
wcześniej poziomu zagrożenia (I, II, lub III) przyporządkowana jest odpowiednia mapa. Służy ona do obrazowania 
zasięgu powodzi. 

Zgodnie z  jego przeznaczeniem, system monitoringu pozwoli na ostrzeganie wszystkich zainteresowanych po 
uprzednim podaniu przez nich danych kontaktowych. System skierowany jest nie tylko do osób prywatnych, ale 
tworzony był także z myślą o przedstawicielach i administratorach ważnych obiektów. W przyszłym roku zaplanowano 
akcję promocyjną mającą na celu rozesłanie wiadomości o utworzonym systemie do szerokiej grupy odbiorców.

PODSUMOWANIE

Systemy ostrzeżeń należą do bardzo skutecznych metod ograniczania strat powodziowych. Ich skuteczne wdrożenie 
wymaga jednak dobrej współpracy wielu podmiotów, co nie jest częstym przypadkiem – szczególnie w Polsce, gdzie 
współpraca międzyinstytucjonalna oparta na celach jest bardzo rzadka, a skupia się raczej na zapisach prawnych. Drugim 
kluczowym warunkiem powodzenia i wysokiej efektywności systemów ostrzegania są świadomi i przygotowani odbior-
cy. By ludzie mieli potencjał do reagowania na ostrzeżenia muszą mieć świadomość zagrożenia, szczególnie ważne jest to 
w przypadku szybkich powodzi, kiedy reakcja powinna być natychmiastowa. Czyli, muszą, na przykład, znać mapy za-
grożenia dla kilku powodzi. Muszą też wiedzieć, jakie działania powinni podjąć po otrzymaniu ostrzeżenia, co z kolei 
wymaga stałej edukacji, informowania i komunikacji społecznej. 

Wykonanie tego zadania wszędzie tam, gdzie to potrzebne, czyli w dużej skali, jest dzisiaj możliwe tylko w pojedynczych 
przypadkach. By mogła nastąpić zmiana konieczne było wprowadzenie systemów ostrzegania jako ważnego elementu 
polityki krajowe w zakresie powodzi. Problem w tym, że takiej polityki, w której przygotowaniu brałyby udział podmioty 
zobligowane do działania w tym zakresie w Polsce nie ma. 
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