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ZASOBY I OBIEG WODY 
W PRZYRODZIE

Wszystkie rzeki stanowią element 
obiegu wody na Ziemi, od którego 
zależne jest całe życie na naszej 

planecie. Zasoby wody na Ziemi są stałe, 
w 97% stanowi je woda słona, woda słodka 
to tylko 3%. Woda słona zgromadzona jest 
w morzach i oceanach. Natomiast na sumę 
wody słodkiej na Ziemi składa się woda po-
wierzchniowa w rzekach, jeziorach – 0,3%, 
woda podziemna – 31,4% i woda uwięziona 
w śniegu, lodzie i lodowcach – 68,3%. Woda 
występująca w przyrodzie jest w ciągłym 
ruchu i zmienia swoje formy, przechodząc 
pomiędzy stanem ciekłym, gazowym i sta-
łym. Cykl hydrologiczny na Ziemi zachodzi 
na skutek wpływu Słońca, siły grawitacyjnej 
i ruchu naszej planety. Przebiega on nastę-
pującymi etapami: parowanie – kondensa-
cja pary wodnej – opady – przesiąkanie – 
spływ do powierzchni ziemi i gruntu – spływ 
strumieni, rzek i wód gruntowych do jezior 
i mórz – ponowne parowanie.

WPŁYW CZŁOWIEKA 
NA ILOŚĆ I JAKOŚĆ WÓD

Zasoby dostępnej wody pitnej zmniej-
szają się w efekcie negatywnej dzia-
łalności człowieka, zaburzającej na-

turalny jej obieg. Zubożenie zasobów wód 
podziemnych powodowane jest stałym 
zmniejszaniem się terenów o właściwo-
ściach retencyjnych tj. zdolnych do za-
trzymywania wody. Na wielkość retencji 

istotnie wpływa sposób zagospodarowania 
rzek, zalesienie i prawidłowa gospodarka 
rolna. Rzeki nieuregulowane, z brzega-
mi porośniętymi zaroślami i z szeroką 
strefą zalewową, zatrzymują więcej 
wody po deszczu, przyczyniając się 
do zasilania wód podziemnych. Rzeki 
uregulowane, wyprostowane z umocnio-
nymi brzegami funkcjonują jak kanały od-
wadniające, odprowadzające słodką wodę 
prosto do mórz.

Wody atmosferyczne, powierzch-
niowe i gruntowe na skutek działalności 
człowieka są narażone na zanieczyszcze-
nia, które dostają się do nich wraz ze ście-
kami lub spływami z terenów przemysło-
wych, rolnych i miejskich. Ścieki to woda, 
która została wykorzystana do określonego 
celu i zawiera różnego rodzaju zanieczysz-
czenia (chemiczne, fizyczne, biologiczne, fi-
zjologiczne, radioaktywne itd.), które trzeba 
usunąć przed ponownym wprowadzeniem 
wody do środowiska. Nieoczyszczone 
ścieki powodują skażenie wód i wyłą-
czenie ich z użytkowania gospodarcze-
go i społecznego.

Zanieczyszczania pochodzenia 
rolniczego wynikają ze stosowania sztucz-
nych nawozów mineralnych, powodujących 
przeżyźnienie wód oraz środków ochrony 
roślin, toksycznych dla organizmów ży-
wych. Ścieki komunalne zawierają związki 
nieorganiczne i organiczne (białka, tłuszcze, 
cukry), powstałe w gospodarstwach domo-
wych i miejscach użyteczności publicznej. 

Rzeka Raba
 (fot. E. Stokłosa i J. Jeleński)

Schemat cyklu hydrologicznego 
(źródło: United States Geological Survey)
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Wody opadowe lub powstałe z topnienia 
śniegu zawierają substancje ropopochod-
ne spływające z jezdni, lub parkingów. 
Ścieki przemysłowe powstają w proce-
sach produkcyjnych różnych zakładów 
przemysłowych. Najwięcej zanieczyszczeń 
produkuje przemysł chemiczny, celulozo-
wo-papierniczy, przetwórczy, energetyka 
i przemysł paliwowy, górnictwo, hutnictwo.

Zanieczyszczenia odprowadzane 
rzekami do Bałtyku przyczyniają się do jego 
eutrofizacji (przeżyźnienia). Prowadzi to do 
powstawania tzw. martwych stref, czyli 
obszarów wód o zawartości tlenu zbyt ni-
skiej, aby mogły w nim przeżyć organizmy 
oddychające tlenem. Tworzą się one na 
skutek rozkładu biomasy glonów i sinic, wy-
tworzonej podczas zakwitów, napędzanych 
napływającymi zanieczyszczeniami.

SAMOOCZYSZCZANIE SIĘ WÓD

W ekosystemach wodnych zachodzi 
proces samooczyszczania się wód. 
Zjawisko to jest sumą procesów fi-

zycznych i biochemicznych, dzięki którym 
na pewnym odcinku rzeki zanieczyszcze-
nia stopniowo zanikają. Najważniejszym 
etapem samooczyszczania się wód jest 
biochemiczne przekształcanie związków 
organicznych w związki prostsze, nieorga-
niczne, przy współudziale mikroorganizmów 
(bakterii, sinic, glonów i grzybów). Skutecz-
ne samooczyszczanie może zachodzić, gdy 
stosunek objętości ścieków do objętości 
czystej wody nie jest większy niż 1:50. Do-
pływ substancji toksycznych spowal-
nia lub zatrzymuje samooczyszczanie 
na skutek zatruwania mikroorganizmów od-
powiedzialnych za właściwy rozkład materii 
organicznej.

BEZ WODY NIE MA ŻYCIA

Woda jest najbardziej powszechnym 
związkiem chemicznym na Ziemi, 
lecz trzeba ją chronić przed zanie-

czyszczeniem. Życie powstało w wodzie, 
woda jest środowiskiem życia wielu orga-
nizmów. Woda jest składową płynu owod-

niowego, w którym rozwija się płód, tworzy 
nasze ciało, jest bazą krążących w nim pły-
nów ustrojowych. Woda stanowi 60-70% 
objętości ciała dorosłego człowieka i po-
nad 80% ciała noworodka. Ponieważ woda 
jest rozpuszczalnikiem wielu substancji, 
stanowi środek transportu wewnątrzustro-
jowego (np. produktów przemiany materii, 
substancji odżywczych, hormonów i en-
zymów). Ponadto woda reguluje tempe-
raturę ciała i jest niezbędnym czynnikiem 
wielu procesów życiowych, zachodzących 
w organizmach żywych (np. trawienie, krą-
żenie).

WYJĄTKOWE 
WŁAŚCIWOŚCI WODY 
WARUNKUJĄ TRWANIE ŻYCIA

Woda posiada szereg unikatowych 
właściwości, które decydują o jej 
wpływie na klimat kuli ziemskiej 

i całość życia biologicznego. Woda jest 
jedynym związkiem chemicznym spo-
tykanym w naturalnych warunkach we 
wszystkich trzech stanach skupienia (sta-
łym, ciekłym i gazowym). Jako gaz woda 
jest ekstremalnie lekka, jako ciecz – cięż-
ka, a jako ciało stałe (lód) lżejsza od formy 
ciekłej. Woda największą gęstość osiąga 
w temperaturze 4°C. Dalsze oziębianie 
lub podgrzewanie wody powoduje zmniej-
szanie jej gęstości. Ma to istotne znacze-
nie na powstawanie warstw termicznych 
wód. Przy temperaturze 0°C gęstość wody 
zmniejsza się, na powierzchni powstaje 
niezatapialna warstwa lodu stanowiąca 
izolację, a na niższych głębokościach woda 
nie zamarza, umożliwiając przeżycie wielu 
organizmom. Wynika to również z wysokiej 
pojemności cieplnej wody, która powodu-
je, że wody zbiorników powoli nagrzewają 
się, jak i powoli oddają ciepło. Dzięki temu 
woda wpływa łagodząco na klimat i zmniej-
sza wahania temperatury. Właściwość ta 
ma też duże znaczenie dla istot żywych – 
temperatura organizmów nie zmienia się 
gwałtownie pomimo szybkich zmian tem-
peratury otoczenia.

Inną właściwością wody jest jej duże 
napięcie powierzchniowe. Woda dąży 
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do minimalizacji powierzchni swojego kon-
taktu z powietrzem i przybrania takiego 
kształtu, dla którego przy określonej ob-
jętości powierzchnia jest jak najmniejsza. 
Organizmy żywe, np. nartnik (pospolity ga-
tunek nadwodnego pluskwiaka), wykorzy-
stują tę właściwość do poruszania się po 
powierzchni wody. Dzięki temu zjawisku 
woda wsiąka w glebę, skały, a także wzno-
si się na wysokość kilku metrów cewkami 
budującymi drewno w pniach drzew. Woda 
rozpuszcza wiele związków chemicznych 
stałych, ciekłych i gazowych, prawie wszyst-
kie substancje nieorganiczne i wiele orga-
nicznych. Z tego względu uznawana jest za 
rozpuszczalnik uniwersalny. W organizmach 
woda jest czynnikiem transportującym 
jako składnik krwi, limfy, soku komórkowe-
go roślin. Negatywne konsekwencje dobrej 
rozpuszczalności polegają na rozpuszcza-
niu również substancji toksycznych, które 
przedostają się z wodą do gleby, rzek i jezior.

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD 
NA ORGANIZMY ŻYWE

Zanieczyszczenia wód mogą mieć 
zróżnicowaną naturę. Stanowią 
przyczynę zmian właściwości wody 

takich jak: kolor, zapach, smak, męt-
ność i temperatura. Powodują również 
zmiany chemiczne ze względu na zawar-
tość w zanieczyszczeniach substancji po-
chodzenia organicznego i nieorganicznego 
oraz zmiany o naturze biologicznej. Zanie-
czyszczenia przedostają się do wód w więk-
szości wypadków ze ściekami różnego po-
chodzenia: komunalnego, przemysłowego, 
wiejskiego. Zanieczyszczenia takie znajdują 
się dodatkowo w wodach pochłodniczych, 
zasolonych wodach pokopalnianych, spły-
wach z obszarów fabrycznych i użytko-
wanych rolniczo, spływach pochodzących 
ze składowisk odpadów przemysłowych 
i komunalnych. Niebezpieczne substancje 
dostawać się mogą do wód także za po-
średnictwem powietrza, do którego prze-
kazywane są pyły i gazy z różnych gałęzi 
przemysłu.

Szczególnie toksyczne są ścieki 
przemysłowe, niosące ładunek metali cięż-

kich, substancje ropopochodne, azotany 
i fosforany, benzen, fenole, cyjanki, formal-
dehyd. Efektem ich działania jest degra-
dacja ekosystemów rzecznych i kumula-
cja toksyn w organizmach roślin i zwierząt. 
Nawet cienka warstwa substancji ropo-
pochodnych (paliwa) unosząca się na po-
wierzchni wody skutecznie odcina dopływ 
tlenu, powodując śmierć organizmów wod-
nych. Toksyczne substancje trafiające 
do rzek prędzej czy później wrócą do 
nas samych! Zanieczyszczając rzeki, za-
nieczyszczamy bowiem wodę, którą pije-
my i organizmy, które następnie zjadamy. 
Część substancji toksycznych słabo roz-
puszcza się w wodzie, wykazując przy tym 
łatwość rozpuszczania się w tłuszczach. 
Sprawia to, że stężenie substancji tok-
sycznych w organizmach jest wielokrotnie 
wyższe niż w środowisku. Stworzenia znaj-
dujące się na szczycie łańcucha pokarmo-
wego – duże drapieżniki i ludzie – narażone 
są na kumulację najwyższych ilości sub-
stancji toksycznych na skutek spożywania 
skażonego pokarmu. Proces ten nazywany 
jest bioakumulacją. Zanieczyszczenia or-
ganiczne oraz metale ciężkie kumulują się 
w ciałach organizmów, powodując choro-
by, defekty w rozwoju jaj i młodych organi-
zmów.

CZYM JEST POWÓDŹ?

Wezbrania wód są zjawiskiem natu-
ralnym i pożytecznym dla środo-
wiska. Powódź to takie wezbranie, 

które powoduje zagrożenie zdrowia i życia 
ludzi oraz straty materialne w postaci nisz-
czenia domów, dróg, upraw, skażenia wody 
i terenu. W górach powódź ma charakter 
niszczący – rozpędzona woda niszczy 
umocnienia brzegowe, mosty i tereny nad-
brzeżne. Biorąc pod uwagę utrzymujący 
się trend do zwiększania się powierzchni 
terenu zajętego przez zabudowę miesz-
kaniową (uszczelnianie zlewni), jak również 
zwiększenie się częstotliwości występowa-
nia deszczów nawalnych (zmiany klimatu), 
należy oczekiwać, że w przyszłości nastę-
pować będzie wzrost ryzyka wystąpienia 
wezbrań powodziowych.
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NAJLEPSZĄ OCHRONĄ 
PRZED POWODZIĄ
JEST POZOSTAWIENIE 
RZEKOM WIĘCEJ PRZESTRZENI

Próby ujarzmienia rzek doprowadziły 
do zmiany przebiegu koryt z wielo-
nurtowego lub meandrującego na 

jednonurtowy, a zawężone i wyprostowane 
koryta uległy nawet kilkumetrowemu po-
głębieniu. Obwałowania i regulacje rzek nie 
zlikwidowały jednak zagrożenia powodzio-
wego, a spowodowały szybsze odprowa-
dzanie wody w dół biegu rzeki, przesuwając 
problem poniżej. Zabudowa hydrotech-
niczna rzek górskich jest kosztowna, a jej 
efekty nietrwałe. Rzeki, szukając utraconej 
równowagi, w trakcie kolejnych wezbrań 
systematycznie odzyskują wydarte im 
przez człowieka tereny. Zbiorniki zaporowe 
na rzekach ulegają zamuleniu, a zabudowa 
brzegów jest podmywana i niszczona na 
skutek obniżania się dna.

Najskuteczniejszym działaniem ma-
jącym na celu zmniejszenie strat powodzio-
wych jest ograniczanie zabudowy na 
terenach narażonych na powódź. Dzia-
łania takie winny być podjęte przez władze 
lokalne, poprzez przyjęcie odpowiednich 
ustaleń w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego. Bardzo ko-

rzystne dla podniesienia bezpieczeństwa 
powodziowego na obszarze zlewni Raby 
będą wszelkie działania zmierzające do 
zwiększenia naturalnej retencji dolin 
rzecznych, poprzez np. tworzenie roślin-
nych pasów ochronnych oraz renaturaliza-
cję rzek i obszarów podmokłych, mające na 
celu poprawę bilansu wodnego. Dla popra-
wy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
warto realizować niewielkie suche zbiorniki, 
spełniające funkcje retencji powodziowej 
w okresie wezbrań i zlokalizowane powyżej 
terenów o znaczącym zagęszczeniu zabu-
dowy.

Koncepcja korytarza swobod-
nej migracji rzeki wskazuje najlepszy 
sposób ochrony przed powodziami. Nie-
uregulowane koryto rzeki powinno mieć po-
zostawioną możliwość swobodnej migracji 
w obrębie swojej terasy zalewowej. Nato-
miast wszystkie zabudowania i infrastruk-
tura ludzka oraz tereny uprawne powin-
ny być zlokalizowane ponad tj. na terasie 
nadzalewowej. W ten sposób rzeka będzie 
mogła swobodnie kształtować swój bieg, 
bez czynienia szkód w gospodarce czło-
wieka. Pobory kruszywa z koryt rzek i po-
toków powodują zwiększenie jednostkowej 
mocy strumienia, intensyfikację erozji den-
nej i w konsekwencji zmniejszenie retencji 
dolinowej, dlatego powinny być całkowicie 
zakazane.

Koncepcja korytarza swobodnej migracji 
(za: Wyżga B., Zawiejska J. 2014. Znaczenie hydromorfologicznej jakości dla stanu ekologicznego rzek polskich Karpat. 

Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych, Wydawnictwo KUL: 339-350)
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CZYM JEST SUSZA?

Susza jest zjawiskiem naturalnym, któ-
re odznacza się czasowym, negatyw-
nym i dużym odchyleniem od śred-

nich wartości opadów (niedobór opadów), 
występującym na danym obszarze. Susza 
charakteryzuje się także obniżeniem wilgot-
ności glebowej, poziomu zwierciadła wód 
powierzchniowych, wielkości przepływu 
w rzekach oraz poziomu zalegania zwier-
ciadła wód podziemnych, a także wpływa 
na pogorszenie jakości wody. Susza wpły-
wa negatywnie na zdrowie ludzi (wzrost 
stężenia zanieczyszczeń w ujęciach wody), 
rolnictwo i leśnictwo (niszczenie siedlisk, 
erozja gleb, zagrożenie pożarami, inwazje 
szkodników, mniejsze plony), gospodar-
kę komunalną (problem z zaopatrzeniem 
w wodę mieszkańców), przemysł i energety-
kę (zmniejszenie produkcji, poprzez niedo-
bór wody do celów technologicznych).

NAJLEPSZĄ OCHRONĄ PRZED 
SUSZĄ JEST OCHRONA RZEK

Ochrona wód przed zanieczyszcze-
niem, odtwarzanie naturalnej reten-
cji w zlewniach rzek (starorzecza, 

mokradła, oczka wodne, bagna, torfowiska 
itd.), przywracanie naturalnego biegu cie-
ków wodnych, zasilanie koryt żwirem – to 
najlepszy sposób na suszę. Istotne jest też 
zwiększanie retencyjności obszarów rolni-
czych i leśnych, a także obszarów zurba-
nizowanych: rozwój małej retencji, ograni-
czanie stopnia uszczelnienia powierzchni 
terenu w obszarach zabudowanych; zwięk-
szanie lesistości. Ważnym elementem jest 
oszczędzanie wody, zarówno w domach, 
w zakładach produkcyjnych, gospodar-
stwach rolnych czy na poziomie działania 
infrastruktury komunalnej.

ZAGROŻENIA DLA RZEK

Dolina Raby stanowi miejsce bytowa-
nia wielu gatunków rzadkich i zagro-
żonych wyginięciem w Europie oraz 

cennych typów siedlisk przyrodniczych, 

w tym chronionych w ramach Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000. Bogactwo 
przyrodnicze karpackich dolin rzecznych 
powstaje i utrzymuje się spontanicznie, 
w wyniku specyficznych właściwości rzek, 
jako samodzielnych ekosystemów oraz 
oddziaływania rzek na tereny przybrzeżne. 
Głównym zagrożeniem dla bioróżnorodno-
ści rzek górskich jest presja człowieka, pro-
wadząca do utraty siedlisk przyrodniczych 
i gatunków. Niekorzystne przekształcenia 
dolin rzecznych są wynikiem ciągle dużego 
znaczenia w gospodarce wodnej rozwią-
zań hydrotechnicznych – bez należytego 
uwzględniania możliwości, jakie dają rozwią-
zania oparte na przyrodzie. Dotyczy to re-
tencji w zbiornikach zaporowych, utrzymy-
wania technicznej zabudowy brzegów rzek, 
związanej z tym wycinki lasów łęgowych 
i zachowaniem obwałowań poza terenami 
zainwestowanymi i zabudowanymi. Nega-
tywne skutki są również wynikiem melioracji 
wodnych wykonanych przed kilkoma de-
kadami. Poważnymi problemami są zanie-
czyszczenia wód oraz ekspansja gatunków 
obcych, które stanowią zagrożenie dla ga-
tunków rodzimych.

REGULACJE RZEK – ŹLE ROZUMIANA 
OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Regulacja rzek i potoków polega na two-
rzeniu trwałych i regularnych brzegów 
koryta oraz na utrwalaniu dna. Prace 

hydrotechniczne z reguły zmieniają geo-
metrię koryta i strukturę podłoża, likwidują 
naturalne formy erozyjne i odsypiskowe tj. 
łachy, modyfikują przepływ wody w kory-
cie, zmieniają stan brzegów i uniemożliwiają 
naturalny przebieg procesów formujących 
morfologię koryt. Działania tego typu po-
wodują niszczenie siedlisk oraz zmniejsze-
nie różnorodności organizmów wodnych. 
Ochrona rzek górskich polega przede 
wszystkim na zachowaniu ich naturalności, 
utrzymaniu odpowiedniej szerokości i struk-
tury koryt rzecznych.

Regulacja rzek i potoków powinna 
być ograniczona jedynie do terenów za-
budowanych oraz do odcinków rzek, gdzie 
zagrożona jest cenna infrastruktura. Ogra-
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niczenie negatywnego wpływu regulacji na 
rzeki górskie jest możliwe poprzez stosowa-
nie rozwiązań przyjaznych przyrodzie. Po-
nadto na odcinkach przebiegających poza 
terenami zabudowanymi konieczne jest 
tworzenie warunków dla naturalnych proce-
sów korytowych (erozji i depozycji) oraz do 
rozwoju naturalnej roślinności porastającej 
brzegi koryta.

Wały przeciwpowodziowe ograni-
czają powierzchnię siedlisk przyrodniczych 
zależnych od okresowych wylewów wód 
rzecznych oraz powodują wzrost głęboko-
ści i prędkości przepływu wód wezbranio-
wych w międzywalu. Konsekwencją budo-
wy zbyt wąsko rozstawionych wałów jest 
usuwanie lasów łęgowych w ramach tzw. 
czyszczenia międzywala. Obwałowania po-
winny być lokalizowane w jak największym 
oddaleniu od rzeki, a ich przebieg powinien 
wykorzystywać istniejącą infrastrukturę (np. 
drogi) w sposób możliwie najmniej ingerują-
cy w naturalne siedliska. Zmniejszenie na-
turalnych obszarów zalewowych w dolinie 
rzeki wskutek budowy wałów przeciwpo-
wodziowych powinno być zrównoważone 
odtworzeniem utraconej w ten sposób re-
tencji terenów zalewowych w możliwie naj-
bliższym otoczeniu.

Zbiorniki przeciwpowodziowe, 
oprócz fizycznego zniszczenia siedlisk, po-
wodują przerwanie ciągłości transportu ru-
mowiska wleczonego przez rzekę, przerwa-
nie ciągłości cieku dla migracji organizmów 

Zbiornik Dobczycki – widok na Rabę 
poniżej zapory przegradzającej rzekę 

(fot. J. Jeleński)

wodnych oraz ograniczają okresowe zalewy 
na terenach położonych poniżej zapory. 
Przerywają one tzw. kontinuum rzeczne, 
w drastyczny sposób zmieniając sposób 
funkcjonowania cieku. Ich budowa powin-
na być szczególnie dobrze uzasadniona 
i realizowana wyłącznie w przypadku braku 
innych alternatyw. Zbiorniki powinny być lo-
kalizowane na terenach o relatywnie niskich 
walorach przyrodniczych, a najlepiej poza 
korytami rzek.

SZKODLIWOŚĆ POBORU 
ŻWIRU Z RZEKI

Skutkiem przekształcania rzek przez 
człowieka jest intensyfikacja proce-
sów erozji wgłębnej. Nakładające się 

na to wydobywanie żwiru z koryt powoduje 
wcinanie się i obniżenie poziomu dna rzeki. 
Prowadzi to do szeregu negatywnych od-
działywań – zagrażających zarówno przyro-
dzie rzek górskich, jak i interesom człowieka. 
Pobór żwiru z rzeki prowadzi do niszczenia 
siedlisk przyrodniczych, powoduje również 
niszczenie tarlisk i miejsc życia cennych ga-
tunków ryb żwirolubnych.

W wyniku niekontrolowanego po-
boru żwiru i otoczaków z potoków górskich 
ulega zniszczeniu naturalne obrukowanie 
dna chroniące ciek przed nadmierną de-
gradacją. W pogłębionych korytach rzecz-
nych spływ wody jest szybszy – tym samym 
powodzie mają gwałtowniejszy przebieg, 

Miejsce po nielegalnym wydobyciu żwiru 
z potoku Trzebuńka – dopływie Raby 
(fot. J. Jeleński)
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Stopień wodny na Lubieńce – dopływie rzeki Raby 
(fot. J. Jeleński)

a susze są dłuższe i bardziej dotkliwe (na 
skutek obniżania się wód gruntowych w do-
linie rzecznej). Pogłębienie koryta znacząco 
zwiększa energię wód powodziowych, a co 
za tym idzie również szkody nimi powodo-
wane takie jak podmyte mosty i obrywające 
się brzegi. Im więcej żwiru w rzekach, tym 
większa siła tarcia wody i mniejsza jej ener-
gia niszcząca. Zysk wynikający z pozyskania 
darmowego kruszywa z rzeki jest pozor-
ny. Koszty ponosimy bowiem wszyscy – to 
z naszych podatków pochodzą pieniądze 
na zwalczanie skutków powodzi, zabezpie-
czanie brzegów czy odbudowę mostów. 

Rzeka nie jest darmową żwirow-
nią! Za kradzież żwiru grozi kara 
w myśl przepisów Prawa wod-
nego. Widzisz koparkę w rzece – 
poinformuj policję, zadzwoń pod 
numer 112!

POPRZECZNA ZABUDOWA CIEKÓW

Zabudowa cieku progami poprzecz-
nymi prowadzi do przerwania ciągło-
ści koryta dla wędrówek ryb i innych 

organizmów wodnych oraz zaburzenie 
transportu rumowiska. Przegrody na rze-
ce przerywają przede wszystkim ciągłość 
ekologiczną, rozdzielając populacje orga-
nizmów wodnych na dwie subpopulacje 

powyżej i poniżej przegrody, uniemożliwia-
jąc im łączność i swobodne przemieszcza-
nie się. Dochodzi do zaniku prądolubnych 
gatunków ryb, składających ikrę na dnie 
żwirowym. Zabudowa przegrodami pię-
trzącymi powoduje powyżej zapory zmia-
nę charakteru wód z płynących na sta-
gnujące. Następuje wówczas depozycja 
materiału wleczonego i zawiesiny powyżej 
przegrody i uruchomienie erozji wgłębnej 
poniżej. Niestety skuteczność nawet naj-
lepiej skonstruowanej przepławki dla ryb 
nigdy nie jest stuprocentowa. Przy dużym 
zagęszczeniu progów i zapór nawet dobrze 
wykonane przepławki nie są w stanie zni-
welować niekorzystne zmiany w ekosyste-
mie. Przegrody poprzeczne dzielą rzekę na 
krótsze fragmenty, które są niewystarcza-
jące do zaspokojenia wszystkich potrzeb 
wynikających z biologii wielu gatunków ryb.

WYCINKA ŁĘGÓW

Łęgi to jedno z najcenniejszych i najbo-
gatszych w gatunki europejskich sie-
dlisk przyrodniczych. Zniszczenie tego 

typu lasów przyczynia się do znaczącego 
zmniejszenia różnorodności biologicznej. 
Ponadto wycinanie naturalnej roślinności 
nadrzecznej, a szczególnie drzew i krzewów, 
prowadzi do odsłonięcia koryt cieków. Po-
woduje to ograniczenie sezonowej dostawy 
liści do koryt oraz nienaturalne podniesienie 
temperatury wody. Liście trafiające do koryt 
są naturalnym źródłem materii organicznej 
dla biocenoz potoków górskich, zapewnia-
jącym im właściwą produktywność. Usuwa-
nie zacieniających koryto cieku drzew pro-
wadzi do silnego nasłonecznienia i wzrostu 
temperatury, co skutkuje obniżeniem za-
wartości tlenu w wodzie (poniżej minimum 
koniecznego dla ryb przystosowanych do 
życia w chłodnych potokach górskich). Usu-
wanie roślinności brzegowej zmienia skład 
drobnych organizmów wodnych, co może 
istotnie zubożyć bazę pokarmową ryb.

Nadrzeczne lasy łęgowe należy 
chronić, nie tylko ze względu na ich walo-
ry przyrodnicze – łęgi w trakcie powodzi 
zmniejszają prędkość i siłę wody, zatrzy-
mują część wody, chroniąc tym samym 
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przed zalaniem tereny położone niżej. Lasy 
łęgowe umacniają brzeg, zapobiegają erozji 
bocznej, a co za tym idzie, zmniejszają ilość 
gleby spływającej z pól do rzek. Wbrew po-
zorom najlepszym rozwiązaniem proble-
mu powstawania zatorów z napławionego 
drewna, powodujących lokalne podpiętrze-
nia wody i uszkodzenia mostów, nie jest wy-
cinka nadrzecznego lasu, lecz przebudowa 
mostów, polegająca na posadowieniu fila-
rów poza korytem.

ODPADY I ŚCIEKI

Odpady to poważny problem – mają 
bardzo długi okres rozkładu i zanie-
czyszczają glebę, powietrze oraz 

wodę. Do zanieczyszczających wodę sub-
stancji należą głównie: detergenty, barwniki, 
węglowodory ropopochodne, metale ciężkie, 
azotany, pestycydy oraz gnojowica. Śmieci 
i różne odpady (gruz, odpadki organiczne) 
są często wyrzucane na brzegach potoków 
– nieświadomi zagrożenia ludzie tłumaczą 
sobie, że to przecież teren niczyj a śmieci i tak 
zabierze woda. Takie dzikie wysypiska sta-
nowią zagrożenie dla środowiska naturalne-
go, ponieważ nie są niczym zabezpieczone, 
dlatego też w łatwy sposób zanieczyszcze-
nia przedostają się do gleby i wody. Odpa-
dy, w tym plastik transportowane są przez 
rzeki do mórz i oceanów, gdzie gromadzą się 
w ogromne wyspy śmieci, a fale stopniowo 
rozbijają je na tzw. mikroplastik (drobinki 
plastiku zanieczyszczające środowisko i or-
ganizmy wodne – które ostatecznie trafiają 
na nasze talerze).

Pogorszenie jakości wody i podnie-
sienie poziomu żyzności cieków na skutek 
odprowadzania do nich nieoczyszczonych 
ścieków bytowych i wyrzucania odpadów 
z gospodarstw domowych powoduje osła-
bienie kondycji organizmów wodnych, re-
dukcję sukcesu reprodukcyjnego, zatruwa-
nie larw oraz ograniczenie bazy pokarmowej, 
co prowadzi do stopniowego zaniku ich po-
pulacji. W razie odprowadzenia większej ilo-
ści ścieków o działaniu trującym (substancje 
toksyczne) lub wiążących tlen rozpuszczony 
w wodzie (zanieczyszczenia organiczne) do-
chodzi do śnięcia ryb.

Niebezpieczne dla ekosystemów 
rzek górskich są ścieki miejskie (fosforany 
z detergentów), wody odpadowe z przemy-
słu, ścieki rolnicze (odchody z ferm zwierzę-
cych bogate w azot i potas oraz nawozy rol-
nicze zawierające azot, fosfor i potas), erozja 
i ługowanie gleb. Przyczyniają się one do 
eutrofizacji (przeżyźnienia) wód, a co za tym 
idzie zachwiania równowagi ekologicznej, 
bujnego wzrostu roślinności wodnej i glonów, 
zbyt intensywnej aktywności drobnoustro-
jów zużywających duże ilości tlenu. Skut-
kiem tego jest deficyt tlenowy, zahamowanie 
rozkładu tlenowego materii organicznej i wy-
mieranie ryb.

INWAZYJNE GATUNKI OBCE

Jednym z zagrożeń dla europejskiej 
przyrody są inwazje obcych gatunków, 
które po zajęciu nowych obszarów wy-

wierają negatywny wpływ na rodzime gatun-
ki, siedliska lub ekosystemy. Konkurują one 
z rodzimymi gatunkami o nisze ekologiczne, 
światło czy wodę, powodując ich wymiera-
nie. Gatunki obce mogą całkowicie zmieniać 
strukturę cennych siedlisk, a nawet funkcjo-
nowanie całych ekosystemów. Często sta-
nowią też zagrożenie dla zdrowia lub życia 
ludzi, lub powodują straty gospodarcze.

Niestety przyczyną pojawienia się 
gatunków obcych w naszych rodzimych 

Odpady porzucone nad potokiem Trzebuńka, 
wpadającym do rzeki Raby 
(fot. J. Jeleński)
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KORZYŚCI Z RZEK DLA CZŁOWIEKA

Rzeki od najdawniejszych czasów 
kształtowały osadnictwo. Woda jest 
niezbędna nie tylko dla funkcjonowa-

nia wszystkich ekosystemów lądowych, flo-
ry, fauny i człowieka, ale również do rozwoju 
naszej cywilizacji. Kluczowe dla zdrowia lud-
ności oraz wszystkich sektorów gospodarki 
są zasoby wodne. Jednocześnie stanowią 
one niezwykle istotny element i warunek 
stabilności ekosystemów.

USŁUGI EKOSYSTEMOWE, 
CZYLI CO DAJE NAM RZEKA

Oprócz ochrony różnorodności bio-
logicznej dla przyszłych pokoleń 
rzeki zapewniają wiele korzyści 

społeczno-gospodarczych, wynikających 
z tzw. usług ekosystemowych. Usługi 
ekosystemowe to funkcje polegające m.in. 
na podtrzymywaniu cykli biochemicznych, 
produkcji biomasy, magazynowaniu i filtro-
waniu wody, funkcjach estetycznych i rekre-
acyjnych.

Zdrowe ekosystemy słodkowod-
ne dostarczają czystą wodę i wspomagają 
usuwanie zanieczyszczeń z terenów wiej-
skich, przyczyniając się do obniżenia kosz-
tów oczyszczania wody pitnej i dla przemy-
słu spożywczego. Kluczowym elementem 
procesu samooczyszczenia wody w rzece 
jest efektywne mieszanie i natlenianie wody 
oraz rozcieńczanie zanieczyszczeń, wszyst-
ko to zapewniane jest przez nieuregulowaną 
rzekę. Ponadto naturalna obudowa biolo-
giczna cieków (lasy łęgowe i tereny podmo-
kłe) ogranicza dopływ zanieczyszczeń do 
koryt.

Zależny od rzek poziom wód grun-
towych wpływa na uprawy rolne i ich od-
porność na susze. Naturalne, niezniszczo-
ne regulacją i zabudową hydrotechniczną 
tereny zalewowe przechwytują nadmiar 
wody, stanowiąc strefy buforowe chronią-
ce przed powodziami. Nadrzeczne lasy nie 
tylko poprawiają jakość powietrza i gleby, 
ale zapobiegają też przedostawaniu się 
zanieczyszczeń do cieków. Wolno płynąca 
meandrującym korytem rzeka zasila oko-

Obce gatunki są też bardzo ekspan-
sywne (produkują bardzo dużą liczbę nasion, 
dobrze znoszą trudne warunki pogodowe 
i glebowe) lub rozmnażają się gwałtownie 
poprzez odrosty korzeniowe i pędy. Liście 
wielu z nich zawierają związki hamujące 
kiełkowanie i wzrost innych roślin, a pyłek 
ma często właściwości alergenne. Zawiera-
ją też substancje toksyczne dla człowieka 
i zwierząt. Przykładowo barszcz Sosnow-
skiego zawiera sok bogaty w związki, które 
w kontakcie ze skórą i w obecności światła 
słonecznego, powodują trudno gojące się 
poparzenia. Rośliny inwazyjne są niestety 
bardzo trudne do zwalczania, samo usunię-
cie poprzez wycięcie lub skoszenie niewiele 
daje. Roślina szybko odrasta, dlatego często 
trzeba stosować różne metody chemiczne-
go lub biologicznego zwalczania obcych ga-
tunków roślin.

Rdestowiec ostrokończysty 
(commons.wikimedia.org)

ekosystemach jest działalność człowieka. 
Wyrzucanie odpadów zielonych nad rzeki 
skutkuje rozwlekaniem przez wody rzeczne 
pędów i nasion obcych gatunków roślin, któ-
re następnie kolonizują brzegi rzek, niszcząc 
jej naturalnych charakter. Obcymi gatunkami 
inwazyjnymi są głównie rośliny pochodzenia 
północnoamerykańskiego (klon jesionolist-
ny, robinia akacjowa, nawłoć późna i kana-
dyjska, kolczurka klapowana, topinambur, 
winobluszcz pięciolistkowy) lub azjatyckiego 
(rdestowiec ostrokończysty, barszcz So-
snowskiego, niecierpek gruczołowaty).
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liczne wody gruntowe i zwiększa ilość wody 
w krajobrazie. Odcięcie doliny (np. poprzez 
budowę wałów) od zalewów rzecznych po-
woduje, iż tereny te stają się podatne na 
susze i wymagają intensywnego nawożenia 
w celu utrzymania ich produktywności rol-
nej. Prowadzi to w konsekwencji do zwięk-
szenia dopływu wywołujących eutrofizację 
pierwiastków do rzek i mórz.

Ponadto rzeki przyczyniają się do 
ochrony gatunków np. owadów zamieszku-
jących nadrzeczne łąki, odpowiedzialnych 
za zapylanie również upraw rolnych. Bo-
gactwo różnych zwierząt zamieszkujących 
rzeki zawdzięczamy różnorodności siedlisk 
i obfitości żerowisk w obrębie naturalnych, 
zmieniających się ciągle koryt rzecznych. 
W skanalizowanych, zabudowanych zbiorni-
kami i progami rzekach bogactwo to znika, 
a pozostaje jedynie kilka najbardziej po-
spolitych gatunków niemających wysokich 
wymagań siedliskowych. Rzeki przyczyniają 
się też do zachowania krajobrazu i terenów 
użyteczności publicznej oraz wspomagają 
rozwój turystyki i rekreacji. Rzeki to tereny 
oferujące chwilę wytchnienia (wypoczynek 

Usługi ekosystemowe rzek w ujęciu przestrzennym 
(FISRWG 1998. Stream Corridor Restoration: Principles, 

Processes, and Practices. United States Department of Agriculture; opracowanie własne)

nad wodą, wędkarstwo, spływy kajakowe, 
podziwianie piękna przyrody) oraz dają-
ce możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej opartej na zrównoważonym 
wykorzystywaniu zasobów przyrodniczych. 
Naturalna rzeka, poprzez piękno krajobra-
zu bezpośrednio wpływa na nasze dobre 
samopoczucie, zmniejszając podatność 
na choroby, a przez to koszty opieki zdro-
wotnej, a także wydłużając życie. Od usług 
ekosystemowych rzek uzależniony jest 
przemysł, rolnictwo, leśnictwo i inne gałę-
zie ludzkiej gospodarki. Wszystkie usługi 
ekosystemowe rzeki świadczą nam za 
darmo.

Rzeki świadczą też usługi na 
rzecz klimatu. Naturalne mokradła i lasy 
nadrzeczne, wychwytują i wiążą dwutlenek 
węgla z atmosfery, ograniczając efekt cie-
plarniany. Dodatkowo nadrzeczne mokra-
dła mają wpływ na mikroklimat, ochładzając 
powietrze dzięki pochłanianiu ciepła w trak-
cie parowania. Regulacja i prostowanie rzek 
przyśpiesza odpływ wody do mórz oraz 
zmniejsza parowanie z otaczających rzekę 
terenów, co zaburza lokalne cykle obiegu 
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wody. Natomiast zbiorniki zaporowe zmie-
niają przepływ wody w rzekach i wpływają 
na obieg materii, którą niosą cieki, w tym 
substancji odżywczych i węgla. Często 
więc stają się źródłem gazów cieplarnia-
nych, głównie metanu, który wydobywa się 
z rozkładających się osadów wypełniają-
cych czaszę takiego zbiornika.

NATURA 2000 - EUROPEJSKA 
SIEĆ OCHRONY PRZYRODY

Obszary Natura 2000 chronią ga-
tunki oraz ich miejsca występowa-
nia, a także siedliska przyrodnicze 

istotne dla Europy. Gatunki te oraz siedliska 
przyrodnicze wymienione są w Dyrekty-
wie Siedliskowej, z wyjątkiem ptaków, które 
spisano w Dyrektywie Ptasiej. W stosun-
ku do obszarów Natura 2000 typowy jest 
brak listy konkretnych zakazów, a ochrona 
ukierunkowana jest na to, co w danym te-
renie jest cennego. W stosunku do tych tzw. 
„naturowych” organizmów czy ich siedlisk 
zabrania się podejmowania działań, które 
mogą na nie negatywnie oddziaływać. Każ-
dy obszar jest więc traktowany indywidual-
nie, ma specyficzny charakter, inne gatunki 
czy siedliska przyrodnicze, które są w nim 
chronione. Przedmioty ochrony obszaru są 
wskazane w tzw. Standardowym Formula-
rzu Danych. Dla każdego obszaru Natura 
2000 powinien zostać sporządzony plan 
zadań ochronnych, czyli dokument, w któ-
ry wpisane są cele ochrony obszaru oraz 
zagrożenia dla obszaru. Plan zadań ochron-
nych sporządzany jest na okres 10 lat.

CHARAKTERYSTYKA RZEKI RABY 
I JEJ DOPŁYWÓW

Raba jest prawobrzeżnym dopływem 
Wisły. Jej całkowita długość wynosi 132 
km, a powierzchnia zlewni 1537 km2. 

Obszar Natura 2000 Raba z Mszanką 
PLH120093 obejmuje rzekę Rabę od miej-
scowości Zarabie do mostu w Stróży wraz 
z potokiem Krzywiczanka (od mostu w miej-
scowości Koźmice do ujścia do Raby). Raba 
na tym odcinku jest małą rzeką fliszową, 
w której utwory powierzchniowe zbudowane 
są przez flisz karpacki: piaskowce, łupki, mar-
gle i zlepieńce. Według podziału fizycznogeo-
graficznego Polski obszar Natura 2000 Raba 
z Mszanką należy do regionu karpackiego, 
prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpa-
ciem Zachodnim i Północnym, podprowincji 
Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makrore-
gionu Beskidy Zachodnie, mezoregionu Be-
skid Wyspowy. Obszar Natura 2000 Raba 
z Mszanką stanowi element korytarzy eko-
logicznych przebiegających przez Beskidy 
Zachodnie. Znaczny odcinek lewego brzegu 
Raby graniczy z drogą ekspresową S7 relacji 
Kraków-Zakopane.

Cechą charakterystyczną cieków 
górskich jest zmienność przepływów, gwał-
towne wzbieranie po opadach, transpor-
towanie przez nie dużych ilości żwirowego 
rumowiska oraz silna erozja brzegów i dna. 
Dynamika rzek górskich skutkuje ciągłymi 
przekształceniami ich koryt, co zapewnia 
dużą bioróżnorodność ekosystemów rzecz-
nych. Podstawowym celem ochrony obszaru 
Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 
jest zachowanie doliny rzeki podgórskiej 
z naturalnym korytem i typowymi siedliska-
mi nadrzecznymi oraz fauną właściwą dla 
siedlisk wodnych i ziemno-wodnych. Nad 
rzekami górskimi wykształca się charaktery-
styczny układ roślinności. Od strony wody wy-
stępują nagie kamieńce, które porasta roślin-
ność pionierska, a w miarę oddalania się od 
rzeki zaczynają wkraczać zarośla wrześnio-
we, następnie zarośla wierzbowe, a ostatnim 
stadium sukcesji jest las łęgowy. W obszarze 
Natura 2000 Raba z Mszanką występują 
cztery najcenniejsze rodzaje siedlisk roślin-
nych, a w wodach Raby bytuje cenny ga-
tunek ryby – brzanka Barbus carpathicus.

Logo Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000
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OBIEKTY OCHRONY W OBSZARZE 
NATURA 2000 RABA Z MSZANKĄ

3220 Pionierska roślinność 
na kamieńcach górskich potoków

Siedlisko obejmuje koryto rzeki wraz 
z terenami zalewowymi z wyraźnie 
wykształconymi kamieńcami i wyspa-

mi utworzonymi z kamieńców w nurcie rzeki. 
Gatunkami charakterystycznymi roślin jest 
podbiał pospolity, wierzba siwa, wierzbów-
ka nadrzeczna i gatunki pionierskie (trawy, 
mchy, porosty).

3240 Zarośla wierzby siwej 
na kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków 
(Salici-Myricarietum część 
– z przewagą wierzby)

Siedlisko występuje w postaci pasów 
i dużych kęp wzdłuż górskich odcin-
ków rzek i potoków, na żwirowych ła-

chach i wysepkach, w miejscach o w miarę 
wyrównanych stosunkach wodnych z wy-
stępującymi co roku letnimi zalewami. Two-
rzone jest przez różne gatunki wierzb (głów-
nie wierzbę siwą), z udziałem olchy i brzozy, 
typowy jest też podagrycznik zwyczajny. 
Występuje tu również września pobrzeżna 
i inne gatunki krzewiaste.

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 
(Salicetum albae, Populetum albae, 
Alnenionglutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe)

Siedlisko to związane jest z dolinami 
rzek i potoków, źródliskami i miejscami 
o wysokim poziomie wód gruntowych. 

Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje 
nadrzeczne zbiorowiska leśne, budowane 
przez takie gatunki, jak: olsze, jesiony, wierz-
by i topole. Licznie reprezentowane są też 
inne gatunki żyznych lasów liściastych, takie 
jak: wiąz górski, klon jawor i klon pospoli-
ty, lipa, a w wyższych położeniach również 
jodła i świerk. Zwarcie koron jest słabe, co 
skutkuje bujnym rozwojem podszytu oraz 
runa z gatunkami wilgociolubnymi i ziołoro-
ślowymi. Istotnym elementem siedliska jest 
obecność martwego drewna.

3260 Nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników 
(Ranunculion fluitantis) 

Zbiorowisko roślinności zanurzonej 
występujące w ciekach wodnych, 
składające się z zakorzenionych 

w dnie roślin zanurzonych lub z pływają-
cymi liśćmi. W skład tego siedliska wcho-
dzą różne gatunki włosieniczników, w tym 
włosienicznik rzeczny oraz rzęśl hakowa-
ta, podwodna forma potocznika i wodne 
mszaki.

5264 Brzanka Barbus carpathicus 
(dawniej Barbus meridionalis)

Brzanka to ryba średniej wielkości, 
rzadko przekracza 25 cm długości 
całkowitej. Ma otwór gębowy typu 

dolnego z mięsistymi wargami i z dwoma 
parami wąsów. Ubarwienie grzbietu i boków 
jest złocisto-oliwkowo-brązowe z plamka-
mi, a brzuch kremowy. Jest to gatunek wy-
stępujący wyłącznie w wodach płynących. 
Zasiedla podgórskie odcinki rzek i potoków, 
gdzie przebywa w płytkich partiach koryta 
ze żwirowo – kamienistym dnem, na takim 
też podłożu odbywa tarło, składając ikrę. 

Września pobrzeżna 
– „naturowy” gatunek rośliny

w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką 
(fot. E. Stokłosa i J. Jeleński)
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Wiosną, w okresie tarłowym brzanka od-
bywa krótkie wędrówki na tarliska. Brzanka 
żywi się bezkręgowcami dennymi, głównie 
skorupiakami, a także larwami owadów. Od 
drugiej połowy XX wieku notowany jest duży 
spadek liczebności oraz zmniejszenie za-
sięgu występowania brzanki, którego powo-
dem jest hydrotechniczne przekształcenie 
rzek. Brzanka jest również mało odporna na 
zanieczyszczenia wód.

INNE GATUNKI ZWIERZĄT 
SPOTYKANE NAD RABĄ

Doliny rzeczne stanowią jeden z najsil-
niej zróżnicowanych biologicznie eko-
systemów. Liczne gatunki zwierząt 

odnajdują tu warunki dogodne do odpo-
czynku i żerowania, a liniowy charakter dolin 
rzecznych czyni je niezwykle efektywnymi 
korytarzami ekologicznymi. Bogactwo to 
zawdzięczamy różnorodności siedlisk i obfi-
tości żerowisk w obrębie naturalnych, zmie-
niających się nieustannie koryt rzecznych.

Obok brzanki w Rabie występują ga-
tunki ryb objęte ochroną częściową: piekiel-
nica, śliz, głowacz pręgopłetwy oraz bardziej 
pospolite gatunki: kleń, strzebla potokowa, 
pstrąg potokowy (rasy myślenickiej), płoć, 
kiełb krótkowąsy. Niegdyś w Rabie wystę-
powały też takie cenne gatunki jak głowacz 
białopłetwy i minóg strumieniowy, obecnie 
niestety już niespotykane.

Inne gatunki zwierząt rzadkich lub 
objętych ochroną, które związane są z gór-
skimi rzekami to różne gatunki zwierząt niż-
szych, owadów, płazów (traszki, kumaki), ga-
dów czy ssaków (wydra, bóbr). Nad rzekami 
napotkamy też wiele różnych gatunków 
ptaków: pliszka górska, pluszcz, zimorodek, 
brodziec piskliwy, sieweczka rzeczna, nu-
rogęś, brzegówka, dzięcioł zielony, bocian 
czarny i wiele innych.

W rzekach zamieszkują też zwierzę-
ta bezkręgowe, których obecność lub ich 
brak może nam wiele powiedzieć o natural-
ności i czystości rzek. Bezkręgowce wodne 
są uznawane za jedne z najlepszych organi-
zmów wskaźnikowych w biologicznej oce-
nie jakości wód. Bioindykacja to właśnie 
metoda oceny stanu środowiska (głównie 
poziomu zanieczyszczeń) na podstawie ba-
dania obecności gatunków wskaźnikowych. 
Dobrymi bioindykatorami zanieczyszczenia 
wód są np. raki, larwy chruścików, jętek i wi-
delnic, muchówki (np. ochotki), ważki i chrzą-
szcze.

RENATURALIZACJA RZEK

Nasilona ingerencja człowieka w koryta 
rzeczne, jaka miała miejsce w XX w., 
spowodowała utratę zrównoważonego 

stanu środowiska wielu potoków i rzek kar-
packich. Rozpoczęte na początku XX w. in-
tensywne prace regulacyjne trwały do lat 30. 

Pluszcz – gatunek chronionego ptaka, 
zamieszkującego dopływy rzeki Raby 
(fot. Ron Knight commons.wikimedia.org)

Brzanka – priorytetowy gatunek 
ryby chroniony w obszarze 
Natura 2000 Raba z Mszanką
 (fot. P. Sobieszczyk)
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i polegały na prostowaniu koryt przekopami 
przecinającymi niektóre zakola, zastępowa-
niu odcinków wielonurtowego koryta sztucz-
nym pojedynczym korytem, zwężaniu koryt 
i umacnianiu brzegów wklęsłych kamiennymi 
ubezpieczeniami. Prace regulacyjne wzno-
wiono z końcem lat 50., obejmując nimi środ-
kowe i górne odcinki karpackich dopływów 
Wisły, gdzie naturalne wielokorytowe i wielo-
nurtowe odcinki przekształcano w sztuczne 
jednonurtowe koryta. Efektem było skróce-
nie biegu cieków i znaczne zwężenie koryt 
(nawet do 40% szerokości sprzed regulacji) 
oraz postępujące obniżanie się ich den (się-
gające nawet 2-4 m). Konsekwencje tak silnej 
degradacji rzek to zwiększenie zagrożenia 
powodzią, pogłębiający się problem suszy, 
wzrost zanieczyszczenia wody oraz zanik 
cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Prowadzone w XX w. regulacje poto-
ków i rzek karpackich miały na celu, oprócz 
ochrony terenów zurbanizowanych, pozy-
skanie terenów pod uprawę. Obecnie rolni-
cze wykorzystanie terenów nadrzecznych 
w Karpatach nie znajduje ekonomicznego 
uzasadnienia. Stwarza to potrzebę i możli-
wość renaturalizacji potoków i rzek karpac-
kich w celu przywrócenia im naturalnego 
charakteru, ich walorów krajobrazowych, 
przyrodniczych i użytkowych. Obecnie po-
dejście do rzek zakłada ograniczenie inter-
wencji inżynieryjnych i włączenie do inwesty-
cji elementów renaturyzacji takich jak m.in. 
przywrócenie naturalnego profilu koryta rzeki 
(co związane bywa z usunięciem niektórych 
umocnień brzegowych), zróżnicowanie pręd-
kości przepływu i głębokości rzeki, odtwo-
rzenie zakoli i starorzeczy dla zwiększenia 
retencji, uporządkowanie gospodarki wodnej 
i ściekowej w zlewni rzeki, przywrócenie ro-
ślinności zbliżonej do naturalnej na zboczach 
doliny rzecznej i w jej sąsiedztwie.

Przykładem udanej renaturalizacji 
górskiej rzeki jest projekt Tarliska Górnej 
Raby, zrealizowany przez Stowarzyszenie „Ab 
Ovo” przy współpracy Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpra-
cy. Dotyczył on rewitalizacji odcinka żwiroden-
nej rzeki górskiej – Raby, wraz z jej dopływami. 
W jego ramach udrożniono dwie zapory na 
dopływach Raby (Trzebuńka i Krzczonówka), 

zwiększono naturalną retencję i poprawiono 
warunki do sedymentacji pozakorytowej. Od-
tworzono też tarliska dla ryb, usunięto obce 
gatunki roślin, nasadzając rodzime. Jako wynik 
projektu powstały także praktyczne wytyczne 
utrzymania rzek górskich.

Kontynuacją tych działań w rejo-
nie obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką 
PLH120093 jest też realizowany w latach 
2022-2024 przez Fundację Wspierania 
Inicjatyw Ekologicznych projekt „Aktyw-
na ochrona zagrożonych gatunków 
i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba 
z Mszanką PLH120093 i dopływach 
Raby”. W ramach niniejszego projektu zapla-
nowano udrożnienie dla migracji ryb trzech 
progów wodnych na dopływach Raby (Trze-
buńka i Lubieńka), odtworzenie tarlisk poprzez 
„nakarmienie” potoków żwirem oraz szereg 
działań informacyjno-edukacyjnych. Projekt 
uzyskał dofinansowanie w naborze wniosków: 
Działania związane z ochroną ekosystemów 
prowadzone przez organizacje pozarządowe 
(Fundusz Małych Grantów) w ramach Progra-
mu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, 
w obszarze Środowisko naturalne i ekosyste-
my. Finansowany jest w 90% ze środków Pro-
gramu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu 
pochodzących z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. In-
stytucją współfinansującą jest też Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

Przebudowana zapora wodna 
na Trzebuńce, udrożniona dla migracji ryb 
w ramach projektu Tarliska Górnej Raby  
(fot. J. Jeleński)



Projekt „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba 
z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby” jest wsparty przez Islandię, Liechtenstein i Norwe-
gię w ramach Funduszu EOG, programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” (Środowisko 
naturalne i ekosystemy) współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach konkursu „Działania związane z ochro-
ną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)”. 
Jednostką prowadzącą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Koszty kwalifikowane projektu 959.080 zł, koszty dofinansowania 863.172 zł (w tym z budżetu 
Państwa 129.476 zł).

Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie poprzez wsparcie zadań:
– „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba 

z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby – rok 1 realizacji zadania – EDUKACJA” – kwota 
dotacji 14.526 zł (koszt kwalifikowany zadania 48.421 zł).

– „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba 
z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby – rok 1 realizacji zadania – OCHRONA CZYNNA” 
– kwota dotacji 47.530 zł (koszt kwalifikowany zadania 174.712 zł).

WSPÓLNIE DZIAŁAMY 
NA RZECZ EUROPY ZIELONEJ, 

KONKURENCYJNEJ 
I SPRZYJAJĄCEJ 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

www.eeagrants.pl 
www.rzeki-natura2000.fwie.pl

   www.facebook.com/Rzeki - Natura 2000

fot. J. Jeleński


