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Zakres wystąpienia 

• Wprowadzenie (od pradziadka) 

• Gospodarowanie wodą 
– Czy zabraknie wody w kranach? 

– Gdzie jest problem? 

– Gospodarka wodna, a ochrona środowiska 

• Ochrona środowiska 
– Czy rolnictwo jest kluczem dla ochrony wód? 

– Obszary chronione 

– Regulacje prawne, a świadomość 

• Zakończenie (do prawnuka) 
 

 



110 lat temu … 



Zasady Dublińskie (Dublin-Rio), 1992 

• Principle 1: Water is a finite and vulnerable resource 

Fresh water is a finite and vulnerable resource, essential to sustain 

life, development, and the environment. 

• Principle 2: Participatory approach 

Water development and management should be based on a participatory 

approach, involving users, planners, and policy-makers at all levels. 

• Principle 3: Role of women 

Women play a central part in the provision, management and safeguarding 

of water. 

• Principle 4: Social and economic value of water 

Water is a public good and has a social and economic value in all its 

competing uses. 



Woda w kranach 

Wisła wciąż wysycha: Czy w Warszawie zabraknie wody w kranach? 

SE 2019-07-24 14:43 



Przeciętny w wieloleciu bilans hydrologiczny, a 

pobory wody w gospodarce narodowej (w km3) 

• Opad  - 193 

• Odpływ rzeczny i podziemny – 58 

• Ewapotranspiracja – 135 (w tym uprawy rolne - 65, lasy - 50, roślinność 

inna - 19, straty bezzwrotne użytkowników wód - 1) 

Użytkownik Pobór całkowity Zużycie 

Przemysł 8,5 0,8 

Nawodnienia 0,3 0,3 

Stawy rybne 0,8 0,2 

Wodociągi 2,1 0,4 

Razem 11,7 1,7 

Zrzut 10 

GUS, 2006; Mioduszewski, 2009 



Parę słów o wodach podziemnych 

• Sumaryczna ilość zasobów wód 

podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania  wynosi 13,8 

km3 /rok,  

• Zasoby te są w niewielkim 

stopniu wykorzystywane dla 

celów gospodarczych 

(Diagnoza…, 2010), 

• Jest wielce prawdopodobny 

wzrost niekontrolowanego 

poboru wód do nawodnień 

(obecnie głownie w 

sadownictwie i warzywnictwie) 
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Średnie z wielolecia miesięczne  

wartości ewapotranspiracji wskaźnikowej, 

 opadów i niedoborów opadów dla stacji 

 Gorzów Wielkopolski. 

Okruszko i inni 2009 

Jeśli chcemy znaleźć 

prawdziwy problem w 

gospodarce wodnej w 

Polsce to należy patrzeć 

na profil glebowy, a nie 

porównywać się do 

Egiptu.  





Zdjęcie satelitarne Polski 23 kwietnia 2019 roku. Wyraźnie widoczny 

jest brunatny pas gleby wywiewanej z Mazowsza i Kujaw w kierunku 

Bałtyku. Źródło MODIS /Aqua. 

https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4018/polska-sie-wysusza 

Najważniejszym zjawiskiem inicjującym cały 

szereg negatywnych procesów, zwłaszcza w 

drzewostanach sosnowych i świerkowych, a być 

może również w dębowych, jest skrajna susza w 

połączeniu z coraz częściej występującymi 

anomaliami pogodowymi (huragany, gwałtowne 

burze, gradobicia, silne przymrozki). Sumaryczna 

powierzchnia drzewostanów uszkodzonych przez 

czynniki abiotyczne w 2018 r. wyniosła 76,2 tys. ha, 

w tym susza uszkodziła 43,5 tys. ha, a silne wiatry 

poczyniły szkody na 29,4 tys. ha. Zagrożenie ze 

strony szkodników wtórnych znacząco wzrosło.  
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-

raporty/raport-o-stanie-lasow/raport-o-stanie-lasow-w-polsce-2018.pdf/view 

https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4018/polska-sie-wysusza
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4018/polska-sie-wysusza
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4018/polska-sie-wysusza
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4018/polska-sie-wysusza
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4018/polska-sie-wysusza
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4018/polska-sie-wysusza


Zagrożenie suszą  (2015) nie ma  

charakteru zlewniowego  

Zagrożenie powodzią- obejmuje głównie 

doliny rzek  

Parę słów o ekstremach 



Relacje pomiędzy gospodarką wodną a ochroną środowiska 

1. „Gospodarka Wodna” (1/1937) ukazał się artykuł E. Romańskiego 

„Gospodarka wodna w Polsce”, formułujący cel gospodarki wodnej jako: 

„Odprowadzenie do morza spadającej na ziemię wody przy ograniczeniu 

do minimum jej szkodliwego działania i przy uzyskaniu do maksimum jej 

działania pożytecznego jako środowiska, materii i masy”.  

2. Profesor Julian Lambor (1965), w swoim klasycznym podręczniku „Podstawy 

i zasady gospodarki wodnej” pisze: „Jeżeli gospodarka wodna ma dać 

właściwe rozwiązanie, nie tylko w sensie technicznym, ale również w 

zgodzie z wymaganiami zakreślonymi przez prawa natury, co zarazem 

gwarantuje słuszność i trwałość rozwiązań gospodarczo-wodnych, musi 

się rozwijać w ścisłym powiązaniu z ochroną przyrody...Są podstawy do 

przewidywania, że w niedługim czasie sprawy ochrony przyrody znajdą się w 

centrum zainteresowania najbardziej cywilizowanych krajów...” 

3. Nowe idee, zadomowiły się w Unii Europejskiej wraz z Ramową Dyrektywą 

Wodną (2000), i mówią o prymacie dobrej jakości środowiska wodnego i 

od wód zależnego, przy minimalizacji negatywnych skutków powodzi i 

susz dla gospodarki, formalnie obowiązują w Polsce od 2004 roku.  



Ad. 1 

• Biuro Melioracji Polesia (1928) S. Kulczyński, 

• Drogi Wodne (1921) R. Ingarden 

 



Ad. 2 

Przepływy nienaruszalne:  

Qn = k·SNQ;  założenie: Qn≥ NNQ  
 Qn – przepływ nienaruszalny, 

  k – parametr empiryczny dobierany odpowiednio z tabel dla danego typu rzeki 

 oraz wielkości zlewni zamkniętej przekrojem obliczeniowym, 

  SNQ – wartość średniego niskiego przepływu dla przekroju obliczeniowego, 

 NNQ – wartość najniższego niskiego przepływu dla przekroju obliczeniowego 
 

[Kostrzewa H.: Weryfikacja kryteriów i wielkości przepływu 

nienaruszalnego dla rzek Polski. IMGW. Materiały badawcze. 

Warszawa 1977]  

Dlaczego były fenomenem w swoim czasie i dlaczego 

używamy ich do dzisiaj? 

 



Ad. 3 



Ad. 3 



Konsekwencje ustaleń dotyczących ochrony Bałtyku 

• Ustalenia Deklaracji Ministerialnej  z Kopenhagi w 2013 narzucają konieczność 
dalszych redukcji ładunków azotu a zwłaszcza fosforu, 

• Udział Polski w redukcji jest nieproporcjonalnie wysoki (Pastuszak , 2016), 

• Spełnienie wymogów RDW dotyczące jakości wód nie wystarczy do spełnienia 
wymogów HELCOM, 

• Należy ocenić możliwości buforowania wzrostu ładunków pomimo wzrostu 
produktywności rolnictwa. 

HELCOM, 2015 

(PLC-5.5) 

HELCOM, 2013 

Ad. 3 



Parę słów o rolnictwie … 

 



Ładunki N i P odprowadzane Wisłą i Odrą 

Statystycznie istotne 

trendy spadkowe dla 

znormalizowanych 

ładunków TN i TP dla 

Wisły i TP dla Odry 

 

Jednak mniejsze niż 

trendy dla ładunków 

odprowadzanych  z 

oczyszczalni ścieków 

HELCOM, 2015 

(PLC-5.5) 



Zmiany poziomu nawożenia w Polsce 

• Zużycie nawozów N i P jest na przeciętnym europejskim 

poziomie, 

• Zwraca uwagę drastyczny spadek w wapnowaniu gleb, 

• Ok 40% gleb w Polsce charakteryzuje pH < 5.5  co oznacza 

zwiększone wymywanie N i P z kompleksu sorpcyjnego gleb, 

• Efektywnie wykorzystywanych jest ok 50% N i 30% P 

wprowadzonych do gleby w postaci nawozów organicznych i 

mineralnych.  

GUS, 2015 

Source: EuroStat 



Krajobrazy w  Wielkiej Brytanii  

i Danii jako przykład uproszczenia 

systemu celem maksymalizacji jego 

produktywności. 

 

Sieć rzeczna zagrożona nadmiernym 

zanieczyszczeniem wód, rumowiskiem  

i dużą podatnością na zjawiska 

ekstremalne  



Obszary chronione jako nasze 

zobowiązanie 



Obszary chronione rzeczywistość dnia 

codziennego  



Czy walory przyrodnicze środowiska 

wodnego są dla społeczeństwa istotne? 

• Mike Ackerman (CEH) • Joanna Zawiejska (UP Kraków) 

W Wielkiej Brytanii referencyjny, 

społecznie pożądany stan rzek to taki, 

który widać na obrazach z XVIII i XIX 

wieku. 

W Polsce, w podręcznikach szkolnych 

woda najczęściej jest przedstawiana jako 

żywioł lub zasób do zagospodarowania.  



Spoglądając w przyszłość 

  



Modelowane (SWAT) zmiany  średniego rocznego odpływu z lat 1971-2000 dla 

dwóch wariantów uzytkowania terenu dorzeczy Odry i Wisły 
Zmiana odpływu % 
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Dodatkowe  narzędzia w zrównoważonym 

rozwoju gospodarki wodnej    

• Wykorzystanie terenów 
leśnych, 

• Modyfikacja 
gospodarowania wodami 
na obiektach rolniczych, a 
zwłaszcza melioracyjnych, 

• Efekt synergii dla 
obszarów chronionych. 

 

• Lasy w znakomitej 
większości na gruntach i 
pod zarządem skarbu 
Państwa, 

• Rolnictwo subsydiowane, 

• Dobrze zorganizowana 
siec terenów chronionych 
w zarządzie instytucji 
państwowych, często na 
gruntach skarbu Państwa 
lub z możliwością 
wykupu. 



Podsumowanie 

• Przyjęcie postulatów dublińskich postrzegających wodę zarówno jako 

dziedzictwo jak i surowiec dobrze opisuje główny dylemat w 

gospodarowaniu wodą i ochronie środowiska.  

• Brak wody nie stanowi obecnie bariery rozwojowej Polski, stan 

ekologiczny wód stanowi natomiast nie tylko wyzwanie cywilizacyjne, 

ale także etyczne. 

• Ramowa Dyrektywa Wodna była/jest rewolucją wprowadzoną trybem 

urzędowym. Idea prymatu dobrego stanu ekologicznego jako celu 

gospodarowania wodami bez wsparcia ruchu społecznego raczej 

upadnie. Jest to zadanie wielopokoleniowe. 

• Obecnie rolnictwo jest głównym elementem kształtującym jakość wód. 

W przyszłości prawdopodobnie będzie jej głównym użytkownikiem. 

Może być także pierwszą ofiarą zmienionego klimatu. 

• Czynnik klimatyczny daje najsilniejszy sygnał spośród wszystkich, 

które mogą kształtować zasoby wodne w Polsce w najbliższych 100 

latach.  

 

 
 


