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1. Rzeki w polskim Prawie wodnym
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Słowo "rzeki" pojawia się w polskim Prawie wodnym tylko raz, jako część definicji "naturalnych cieków". 

Art. 16. 5): "Ilekroć w ustawie jest mowa o: ciekach naturalnych – rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w 
sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami".

Określenie "ciek naturalny" powtarza się jeszcze raz w ustawie podczas definiowania "regulacji koryt cieków naturalnych”. 

Art. 236. 1. Regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej „regulacją wód”, służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie 
przeciwpowodziowej lub ochronie przed suszą.
2. Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego 

koryta cieku naturalnego. Regulację wód stanowią w szczególności działania niebędące działaniami związanymi z utrzymywaniem wód, o 

których mowa w art. 227 ust. 3.

3. Regulacja wód powinna zapewnić dynamiczną równowagę koryta cieku naturalnego.

4. Regulacja wód powinna uwzględniać konieczność osiągnięcia dobrego stanu wód oraz osiągnięcia celów środowiskowych, o których 

mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, przy uwzględnieniu dopuszczalności nieosiągnięcia celów środowiskowych, o której mowa w art. 66".

Przedstawione w Prawie wodnym definicje pokazują, jak traktowane są rzeki: mogą sobie płynąć naturalnymi korytami, ale lepiej jeśli się użyje 
procedur "regulacji wód" żeby można było z nich mieć pożytek korzystając z wody oraz podczas powodzi i suszy. I tak do nich podchodzi 
administracja wodna, zatrudnieni przez nią hydrotechnicy, oraz naśladowcy regulujący  "strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące" w ramach
szarej strefy prowincjonalnej gospodarki wodnej. 

Zamiast więc zamieszania z definicjami co to jest "regulacja wody płynącej" a co to jest jej "dobry stan" i "utrzymanie wód" trzeba wreszcie 
podpowiedzieć wprowadzonej w błąd publiczności, administracji i mediom co to są rzeki i jakie powinny być, przez podanie dwóch definicji*, których 
brak w Prawie wodnym:

Rzeki (strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub 
uregulowanymi korytami) wraz z terasami zalewowymi stanowią zasób o podstawowym znaczeniu dla 
środowiska, wymagający ścisłej ochrony naturalnych cech systemu dolinowego celem określenia i 
limitowania właściwego gospodarowania zasobami i usługami ekologicznymi.

Dobry stan rzeki: rzeka naturalna lub bardzo podobna do naturalnej, bez widocznej zabudowy, z 
wystarczającymi terenami zalewowymi i korytem zrównoważonym dynamicznie.

*Józef Jeleński, Rewitalizacja rzek i potoków w krajobrazie miejskim. 2020. https://stormwater.retencja.pl/sw-2020/prezentacje-2020/ (dostęp: 2020-10-08)
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2. Regulacja wód

Fot. Jacek Zalewski
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Problem określenia zakresu merytorycznego "regulacji wód" jest utrudniony, gdyż oprócz ogólnych celów i opisu przedsięwzięć zawartych w prawie 
Wodnym brak rozporządzenia lub obowiązujących wytycznych określających zakres techniczny działań i parametrów rezultatów regulacji 
wód. Pozostałe zapisy prawa wodnego dodatkowo utrudniają przewidywanie zakresu regulacji/utrzymania wód, gdyż: 

- Art. 16 1) g) zalicza do budowli przeciwpowodziowych "wały przeciwpowodziowe i budowle regulacyjne", 

- Art. 16 65) a) zalicza do urządzeń wodnych "urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy", 

- Art. 17.1 3) wskazuje, że przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do:
a) urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych, /.../
c) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód 
podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty; 

- Art. 17. 1 4) wskazuje że przepisy ustawy dotyczące "wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z  utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu 

zachowania ich funkcji". 

Tak więc określenie zakresu jako "utrzymanie i regulacja rzek i potoków" może 
oznaczać wszelkie działania według dowolnego zakresu realizacji, rezultatów i celów -
włącznie z zapewnieniem dynamicznej równowagi koryta cieku naturalnego a także 
konieczność osiągnięcia dobrego stanu wód oraz osiągnięcia celów 
środowiskowych. Ale może także oznaczać odtworzenie urządzeń wodnych według 
dawnych projektów, wraz z ich odbudową i zwiększeniem zakresu interwencji, co nawet 
ułatwiłoby uzasadnienie odstępstwa od wymagań środowiskowych i uzasadnienie 
konieczności występowania nierównowagi koryta.  

Brak oficjalnych, zatwierdzonych wytycznych projektowania regulacji rzek pozwala na  
stosowanie w praktyce takich rozwiązań jakie są przez środowisko inżynierskie 
akceptowane, w zakresie wygodnym do stosowania i w zakresie swobodnego wyboru 
uproszczonych i łatwych rozwiązań. Nic więc dziwnego, że w szufladach hydrotechników 
cały czas leżą wytyczne "Regulacja rzek górskich - wytyczne projektowania", 
Hydroprojekt, Warszawa 1978, "Wytyczne zabudowy rzek górskich" ministerstwa 
rolnictwa 1979 oraz "Zbiór typowych projektów budowli regulacyjnych rzek i 
potoków, część I - Rzeki i potoki górskie, Część II - Rzeki nizinne" z roku 1979, 
przez czterdzieści lat nie weryfikowane, choć skrytykowane w wielu opracowaniach osób 
zajmujących się renaturyzacją rzek, jak również stosowaną geomorfologią fluwialną. 
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W negocjacjach z projektantami - hydrotechnikami pracującymi dla administracji wodnej ciągle pojawiają się nieporozumienia, z których dwa 
przykłady najczęstszych podano poniżej: 

UWAGA (referenta) W STOSUNKU DO OPISU TECHNICZNEGO 2012: 

Napisano: „Stradomka jest w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej silnie zmienioną częścią wód, o złym potencjale ekologicznym. W 
związku z tym prace nie pogorszą tego stanu”. Nie dodano jednak, że Prawo Wodne wymaga, że jednym z celów utrzymania wód ma być
„dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód”, a nie zachowanie złego stanu wód…

ODPOWIEDŹ autora Opisu Technicznego: „Projektant podpisując dokumentację projektową bierze na siebie odpowiedzialność za przyjęcie 
konkretnych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i nie może pozwolić sobie na eksperymentowanie wg życzeń i 
wyobrażeń komisji eksperckiej nie posiadającej żadnej praktyki w projektowaniu i realizacji umocnień i budowli hydrotechnicznych, nie 
wspominając już o uprawnieniach budowlanych”.

UWAGA (referenta) DO RAPORTU Oceny Środowiskowej 2014: Raport o 

oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać obliczenia hydrologiczne i 

opis morfologii koryta.

ODPOWIEDŹ AUTORA OŚ: Z uwagi, że większość osób nie jest 
zorientowana w teoretycznych podstawach regulacji rzek pozwolę sobie tutaj 
na pewne rozszerzenie tematu. Uregulowaną rzekę górską /…/ można 
przyrównać do rury kanalizacji deszczowej (często o regulacji rzeki mówi 
się kanalizacja rzeki). Rzeka po regulacji (regulację rzeki na tym odcinku 
wykonano w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku) jest urządzeniem 
technicznym, mającym ściśle określone parametry techniczne, takie jak: 
szerokość koryta, wysokość wałów przeciwpowodziowych, spadek podłużny. 
Powoduje to, że dla bezpiecznego przeprowadzenia wody o zadanym 
prawdopodobieństwie /…/ muszą być stale utrzymywane parametry 
techniczne. Niestety rzeka w czasie wezbrań przenosi także rumosz rzeczny 
odkładając go w różnych miejscach w tzw. odsypiskach. Powoduje to 
zmniejszenie obliczonej przepustowości koryta, a w konsekwencji zawężony 
przepływ, co przy powodzi doprowadza do zniszczenia urządzeń
regulacyjnych i wałów powodziowych, co wiąże się z nieobliczalnymi stratami 
w infrastrukturze gminy i infrastrukturze drogowej (oczyszczalnia ścieków, 
ujęcia wody dla zakładów, droga krajowa, która była już nieprzejezdna po 
powodzi 2010 roku, drogi powiatowe, mosty oraz zalanie budynków 
mieszkalnych miasta oraz sąsiadujących sołectw).
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Największy wpływ na stosowanie w praktyce projektowej sztucznych, geometrycznych koryt, pozbawionych zróżnicowanej morfologii i odciętych od 
teras zalewowych spowodowały znajdujące się w Wytycznych zalecenia:
• ustalania spadku dna koryta jako podstawy w projektowaniu koryta i obliczeń jego przepustowości, oraz założenia spadku zwierciadła wody w 
korycie równoległego do spadku dna,
• konieczności ustalania trasy regulacyjnej jako linii złożonej z linii prostych i łuków kołowych, 
• konieczności odcinania starych koryt i starorzeczy, umacniania brzegów oraz terenów zalądowanych tamami podłużnymi i poprzecznymi, 
• ustalenie na długich odcinkach przekroju regulacyjnego o jednakowej szerokości płaskiego dna i jednolitym spadku nachylenia skarp 
brzegowych,  

Fot. Hubert Ruchała
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Wytyczne nie przewidywały ewolucji zaprojektowanego koryta w kierunku jego rewitalizacji, co więcej, przewidywały "remont generalny" 
koryta co dziesięć lat polegający zapewne na przywróceniu trapezowego kształtu kanału zaprojektowanego przed laty. 

Wytyczne obejmowały odcinki rzek górskich od wielkości dolnego odcinka potoku (o dnie żwirowym) aż do osiągnięcia parametrów rzeki nizinnej i 
nakazywały na całym tym odcinku zabezpieczenie obustronne brzegów na prostych odcinkach koryta i jednostronne na łukach wklęsłych. 
Potoki o dnie skalnym należało zabudowywać murami oporowymi wzdłuż obydwu brzegów, a rzeki nizinne umacniać zgodnie ze zbiorem 
typowych projektów. 

Dlatego też, pozostałości naturalnych rzek i potoków (które są coraz rzadsze) są w ramach "usuwania szkód powodziowych" regulowane za 
pomocą "projektów typowych", ale najpierw określane są słownictwem z zasobu "utrzymania wód". Jako interesariusz otrzymuję od administracji 
wodnej informację w postaci listy planowanych działań z zakresu utrzymania wód wynikającego z usuwania szkód powodziowych jako: "zasyp 
wyrwy", "udrożnienie koryta potoku", a następnie, po przetargu i przed przystąpieniem do robót informację o realizacji "opaski kamiennej" lub o 
"kształtowaniu koryta potoku". Taka pełzająca regulacja naturalnych dopływów na podstawie zespołowej oceny wizualnej, bez 
jakiegokolwiek analizowania przyczyny podjęcia działania, które w wyniku obniża przecież ocenę stanu potoku z każdym wykonanym metrem opaski i 
z każdym dalszym pogłębieniem cieku, wiążącym się z potęgowaniem nierównowagi dynamicznej koryta. 
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3. Ramowa Dyrektywa Wodna

Fot. Artur Furdyna
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W roku 2000 (data wejścia w życie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Europie) na Politechnice Krakowskiej zorganizowano seminarium dotyczące 
renaturyzacji rzek z udziałem Donalda Duffa, eksperta Służby Leśnej Ministerstwa Rolnictwa USA, który akurat był obecny przy ocenianiu 
udanych rewitalizacji rzek w Irlandii, która właśnie przystąpiła do UE, jako że w tym czasie nie było specjalistów-praktyków rewitalizacji z sąsiedniej 
Anglii, a w Ameryce zgodne z naturą podejście do interwencji w rzekach było stosowane już na szeroką skalę. Relację z  tego wydarzenia można 
przeczytać na portalu WCWI https://wcwi.eu/index.php/czytelnia/akademia-wcwi/9-naukowo/2190- (Dostęp 2020-09-28) 
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Oto kilka cytatów ze sprawozdania z wykładu na tym seminarium: 

Tłumacz odczytał wprowadzenie do wykładu, przedstawiając sylwetkę referenta jako osobę odpowiedzialną w USDA Forest Service za współpracę z 

organizacjami non-profit na całym świecie, a w szczególności z Trout Unlimited w USA w zakresie wymiany informacji i finansowania zamierzeń
w dziedzinie rekultywacji potoków i rzek krainy ryb łososiowatych. Cel wykładu, to zwrócenie uwagi na różnice interesów użytkowników terenów 

nadbrzeżnych i samej rzeki, potrzeb zwierząt zamieszkujących rzeki, sposobów ich formułowania (niski stan wody decyduje o warunkach przetrwania 

ryb – powodziowe stany wód interesują mieszkańców terenów nadbrzeżnych), oceny wartości czynników kompensujących zmiany środowiska, 
a także sposobów rekultywacji rzek i potoków wykorzystując społeczny zapał mieszkańców i lokalnych wspólnot.

Referent wygłosił wykład ilustrowany przeźroczami, rozpoczynając od przedstawienia naturalnych rzek i potoków oraz ich otoczenia w USA. W 
dolinie rzecznej naturalny ciek swobodnie meandruje, zachowując chwilową równowagę strefy niskiej wody letniej, koryta średniej wody 
(w liniach porostu traw), łącznie „część wodna” cieku oraz strefy nadbrzeżnej roślinności i doliny przejmującej wody powodziowe, czyli 
„korytarza” dla rzeki. Gdy korytarz rzeki wymaga zabudowy, wtedy swobodne meandrowanie potoku staje się niepożądane i działalność
inżynierska ogranicza je w postaci obwałowania lub kanalizowania cieków. Te działania zaburzają naturalny stan rzeki pożądany przez 

organizmy w niej żyjące, jakkolwiek istnieje możliwość ich uwzględnienia w procesie renaturyzacji uregulowanych cieków.

Rozwiązania techniczne nie uwzględniające warunków bytowania ryb ukierunkowane są na szerokie koryta trapezowe lub prostokątne z 
murami oporowymi, ewentualnie na koryta dwudzielne, o równoległym i centralnym przebiegu szerokiego koryta średniej wody w 
stosunku do obwałowania wielkiej wody. W takich rozwiązaniach jakiekolwiek przegłębienie dna, podmycie brzegu, czy meandrowanie 
koryta średniej wody w stosunku do obwałowania wielkiej wody, traktowane są jako defekty budowli hydrotechnicznej mogące 
spowodować jej destabilizację, mimo że stanowią objawy powrotu rzeki do jej stanu naturalnego, przydatnego do bytowania ryb.

Aktualne (ówczesne) podejście do renaturyzacji koryt rzek i potoków spowodowane jest naciskiem społeczności żądającej naturalnego 

zagospodarowania przestrzeni dolin rzecznych, nawet w miastach, czy w silnie zabudowanych, wąskich dolinach prowadzących ciągi komunikacyjne, 

gdyż zwiększa to wartość terenów nadbrzeżnych i zatrudnienie, związane z większą atrakcyjnością rekreacyjną. Praktyczne rozwiązania wyprzedzają
teoretyczne podstawy obliczeń przepływów przy założeniu zmiennego spadku dna, zmiennej szerokości i głębokości wielodzielnych koryt, zmiennego 

materiału dna i poszycia koryta wielkiej wody.

W dyskusji padały pytania na które odpowiedzi są jak najbardziej aktualne do dzisiaj: 

Jaka jest żywotność naturalnych umocnień koryt rzecznych, czy istnieje potrzeba ich odbudowywania, czy odwrotnie, stabilizują się z 
czasem? 
Żywotność takich urządzeń nie jest inna niż, na przykład, wykonanych z betonu, choć bardziej elastycznie dopasowują się do zmienionych z czasem 

warunków. Rzadko się zdarza, aby na brzegu dało się zauważyć resztki przerwanego stopnia z głazów, gdyż objawia się tam, jako materiał naturalny 

w przeciwieństwie do zburzonego progu betonowego. Próg z głazów, nawet przy nadmiernej erozji działa wzmacniająco na dno koryta w 

przeciwieństwie do zwalonego progu betonowego.
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Zwrócono uwagę na to, że podstawą równowagi dna jest uziarnienie jego materiału. Nagminna kradzież głazów występujących w korycie i 
żwiru o pożądanym uziarnieniu jest zmorą wszystkich zainteresowanych utrzymaniem korzystnych cech koryta rzeki. Jak w USA 
regulowane są sprawy eksploatacji żwiru? Kto tego pilnuje? I jakie są kary za nielegalne pobieranie żwiru? 
Referent wyjaśnił, że obecnie nie zezwala się na pobieranie żwiru z koryt rzecznych, choć istnieją legalne kopalnie żwiru poza korytami cieków. Kary 

są wysokie, służby istnieją, kary za zanieczyszczenia wód lub za ich zaśmiecanie mogą wynosić do kilku tysięcy dolarów dziennie. Za czystość
terenów nadbrzeżnych odpowiada administracja terenowa lub właściciele działek, a także organizacje, które dzierżawią teren.

Prof. B. (Instytut Rybactwa Śródlądowego) oświadczył, że złe praktyki w dziedzinie regulacji rzek środowisko rybackie dawno zauważało i 
krytykowało. Ale ciągle dla ochrony 3 ha łąki nad dopływem jeziora Wdzydze, na wniosek poszkodowanego rolnika postanawia się
skanalizować 10 km potoku, a tym samym zniszczyć ostatnie siedlisko troci wdzydzkiej, ginącej odmiany jeziorowej pstrąga potokowego. 
Jak w Europie i USA uzgadnia się zasięg przekształceń środowiska, a może wystarczy proces odszkodowawczy? Jak i jak długo powstaje 
silne lobby proekologiczne, tak potrzebne w Polsce?
Prof. R. (Politechnika Krakowska) zauważył, że dla rolnika posiadającego 3 ha łąki nie ma wyboru: albo uratuje łąkę i będzie w stanie żywić kilka krów 

i utrzymać rodzinę, albo popadnie w nędzę. To środowisko administracyjno-techniczne powinno wybrać taki wariant, który zabezpieczy interes chłopa 

i nie zniszczy potoku. Zwrócił też uwagę na uwarunkowania zewnętrzne (ochrona przeciwpowodziowa, wąski pas koryta cieku, będący do dyspozycji 

projektantów, szczupłość funduszy), które narzucają szereg nienajlepszych rozwiązań. Niemniej jednak należy uwzględnić potrzeby wszystkich 
organizmów żywych, nie zapominając o cząstce, jaką jest człowiek.

Pan Pawluśkiewicz (wędkarz) zwrócił uwagę na stosowane w Polsce złe metody wykonawstwa. Wykonywane umocnienia brzegowe są nietrwałe, 

wymagają stałej ingerencji ciężkim sprzętem w korycie rzeki, co oznacza systematyczne niszczenie wodnego świata roślinnego i zwierzęcego. W 

jego opinii proponowane rozwiązania, które oglądał osobiście w USA i Kanadzie dają większą gwarancję trwałości i skuteczności, gdyż
odchodzą od kształtów regularnych na korzyść kształtów naturalnych.

Dr B. zapytał o scenariusz dla renaturyzacji zlewni, a także o podejście do renaturyzacji odcinka potoku. 

Odpowiedź brzmiała, że zasadniczo powinno się renaturyzować od góry w dół cieków, chociaż nie wyklucza się pewnych priorytetów wewnątrz 

rozpatrywanego obszaru, na przykład usunięcia lub obejścia przegrody, utrudniającej wędrówki ryb dwuśrodowiskowych. Co do odcinka, to powinien 

on być całością dla wszystkich aspektów, w szczególności odcinek nie powinien być większy niż nieprzekraczalne ograniczenia (bariery fizyczne, 

termiczne lub chemiczne). W ten sposób mamy pewność, że na rozpatrywanym odcinku będą miejsca dla wszystkich roczników pstrągów, czyli 

miejsca tarliskowe, miejsca wychowania narybku i miejsca bytowania stada matecznego. Planowanie zamierzeń środowiskowych w USA na 
większych obszarach jest pod istotnym wpływem grup społecznych i lokalnych, które opracowują dokumenty będące podstawą
planowania wraz z administracją państwową. Dokumenty te krążą w formie raportów i ocen i są podstawą do podejmowania decyzji. Są
wyśmienitym środkiem nacisku i formą wyrażania interesów lobby środowiskowego.
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4. Co nowego przez ostatnie 20 lat?
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Odpowiedzi na pytania z roku 2000:

i. W zakresie wymiany informacji i finansowania zamierzeń w dziedzinie rekultywacji potoków i rzek krainy ryb łososiowatych a także 
sposobów rekultywacji rzek i potoków wykorzystując społeczny zapał mieszkańców i lokalnych wspólnot.: stosy publikacji, szerokie 
rozpowszechnianie wśród wędkarzy, ale brak źródeł finansowania wdrożeń oraz nieprzychylna administracja.

(ii) Jaka jest żywotność naturalnych umocnień koryt rzecznych, czy istnieje potrzeba ich odbudowywania, czy odwrotnie, stabilizują się z 
czasem. Pytanie to powtarzane jest niezmiennie od dwudziestu lat przez ludzi, którzy uważają trwałe skanalizowanie rzeki za wartość
samą w sobie i najważniejszą nawet wobec trwałych strat środowiskowych.

(iii) Zwrócono uwagę na to, że podstawą równowagi dna jest uziarnienie jego materiału. Nagminna kradzież głazów występujących w 
korycie i żwiru o pożądanym uziarnieniu jest zmorą wszystkich zainteresowanych utrzymaniem korzystnych cech koryta rzeki.
Legalne wydobycie kruszyw z koryt rzecznych kwitnie w rzekach nizinnych i podczas utrzymania dróg wodnych, a w rzekach 
górskich i ich dopływach przeszła do „szarej strefy”, ponadto wydobycie jest ciągle legalne przy usuwaniu tak zwanych szkód 
powodziowych. 

(iv) Zasadniczo powinno się renaturyzować od góry w dół cieków. Ten logiczny porządek renaturyzacji polega na porzuceniu przez 
administrację małych dopływów dla szarej strefy, która organizuje tam zbiorcze lokalne wodociągi, sąsiedzkie kolektory sanitarno 
deszczowe, nadsypywanie teras zalewowych i pogłębianie koryt strumieni. Większe zamierzenia są wspomagane przez administrację
jako "usuwanie szkód powodziowych" w ramach "pełzającej regulacji koryt". W większych potokach i rzekach pojawia się legalna 
"czarna dziura" która polega na pochłanianiu pieniędzy zużywanych na przeróbki urządzeń i budowli wodnych, których egzystencja 
nasuwa poważne wątpliwości (stopnie regulacyjne, zapory przeciwrumowiskowe, umocnienia brzegowe w terenach pomiędzy lasem 
a łąką).  W dużych rzekach jest jeszcze większa czarna dziura, która pochłania miliardy na zbiorniki zaporowe przegradzając rzeki -
zamiast budować zbiorniki retencyjne poza korytami rzek, kanalizację rzek - zamiast budować kanały żeglugowe na lądzie lub kolej, 
tak zwane w Polsce suche zbiorniki zamiast polderów z prawdziwego zdarzenia. No i wisienka na torcie: budowanie stopni i progów -
na różne cele, ale głównie dla produkcji energii elektrycznej (o której w tym przypadku mówi się, że jest energetyką wodną). Z 
całkowitym zapomnieniem wymagania Prawa wodnego w zakresie zachowania dynamicznej równowagi koryta, zależnej od 
nieutrudnionego i wyrównanego transportu rumowiska dennego.

(v) Planowanie zamierzeń środowiskowych w USA na większych obszarach jest pod istotnym wpływem grup społecznych i lokalnych, 
które opracowują dokumenty będące podstawą planowania wraz z administracją państwową. Dokumenty te krążą w formie raportów 
i ocen i są podstawą do podejmowania decyzji. Są wyśmienitym środkiem nacisku i formą wyrażania interesów lobby 
środowiskowego. U nich chyba wtedy była demokracja?

Szkoda że administracja nie była obecna na spotkaniu w Politechnice w 2000 roku, nie zapamiętała co ekspert 
odpowiadał na pytania, nie mówiąc już o zrozumieniu samego wykładu, tak entuzjastycznie przyjętym przez 
publiczność i kręgi naukowe. Nic dziwnego, że teraz administracja robi szkody dla rzek, które łącznie 

spowodowały, że koryta górskich, pogórskich i nizinnych rzek w Polsce są głęboko wcięte w doliny.
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Podręczniki, wytyczne i zbiory 
dobrych praktyk:

2002 - Podstawowy podręcznik do renaturyzacji
rzek (żeby renaturyzować rzekę trzeba ją
ponownie, tym razem prawidłowo uregulować). 
Drugie wydanie 2014, uzupełnione i znacznie 
rozszerzone. Po 12 latach używania 
zamieszczono zaledwie dwa polskie przykłady 
zrealizowanej renaturyzacji. →

← 2005 – oparcie podejścia do utrzymania rzek górskich o geomorfologię fluwialną i 
obserwacje o przyśpieszonym wcinaniu się rzek górskich w Polsce. Rzeki górskie, 
mające wystarczającą moc strumienia mogą same przekształcać się w kierunku 
rzek naturalnych; wprowadzenie koncepcji korytarza swobodnej migracji koryta
oraz praktyk w utrzymaniu uregulowanych rzek poprzez stosowanie narzutów w 
rejonach bystrzy i erodowanych brzegów wklęsłych. W oparciu o tą publikację
wiele rzek nieregulowanych udało się przed regulacją obronić. Zabrakło jednak 
algorytmu, który pozwalałby inżynierom ocenić parametry koryta pożądanego ze 
względu na oczekiwane cele środowiskowe.
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2006 – Przykłady zrealizowanych wdrożeń rewitalizacji brytyjskich rzek górskich, 
podgórskich i nizinnych. W stopce każdej strony zapisano uwagę "Przedstawione 

rozwiązania mogą nie mieć zastosowania w przypadku innych projektów”. Nie 
przeszkodziło to wzorowaniu się na tych rozwiązaniach w projekcie polskiej leśnej retencji 
górskiej i nizinnej, jak na katalogu krajobrazów. Brak natomiast podstaw obliczeniowych, 
procedur i wskazań inżynierskich uniemożliwia szersze zastosowanie jako wytycznych. 
Dostosowane do prywatnej własności wody. →

← Finansowanie: Stowarzyszenie Ab Ovo & Szwajcarsko Polski Program Współpracy.
W rezultacie trzykrotnych szkoleń i wdrożeń w Projekcie SPPW Tarliska Górnej Raby  
publikacja wytycznych w roku 2012, wersja ostateczna do druku 2016 (w trakcie trwania 

Projektu 23 przypadki wdrożenia tych wytycznych poza rejonem projektu oraz 47 wdrożeń
po zakończeniu realizacji Projekt do końca 2019). Zasadnicza linia wytycznych: nie 
interweniować kiedy nie potrzeba. Interwencja: po analizie równowagi koryta według 
metodyki stosowanej w geomorfologii fluwialnej.

http://tarliskagornejraby.pl/e107_files/downloads/mozliwe_techniczne_i_biologiczne_
interwencje.pdf
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Międzynarodowa konferencja rewitalizacji i utrzymania rzek, Kraków 2016

Wygłoszono 54 referaty na 8 sesjach 
tematycznych, autorami połowy z nich 
byli uczestnicy z Polski, pokazano 26 
posterów na 4 sesjach posterowych
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Drugie wydanie opracowania "Dobre praktyki utrzymania rzek" zostały wydane w 
roku 2018 przez WWF -Polska. →

https://straznicy.wwf.pl/dobre-praktyki-utrzymania-rzek/ 

←W tym samym roku (2018) zostało zakończone wydanie o podobnej treści wykonane przez firmę
MGGP wraz z zespołem autorskim poprzedniej pozycji, o treści rozszerzonej o wiele przydatnych 
załączników oraz wskazówki co do robót hydrotechnicznych (bez projektowania). 

https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych
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No i w końcu podręcznik renaturyzacji rzek wykonany przez MGGP, a 
właściwie dobrych praktyk, polegających nie tylko na literaturze 
polskiej i zagranicznej ale także na analizie udanych rewitalizacji rzek 
w obszarze całej Polski wykonywanych głównie przez organizacje 
pożytku publicznego (NGO) oraz Regionalne Dyrekcje Ochrony 
Środowiska. Nie zawiera diagnozy i określania równowagi koryt 
rzecznych, ale podaje literaturę zawierającą równania równowagi.→

https://straznicy.wwf.pl/renaturyzacja-wod-podrecznik-dobrych-
praktyk-renaturyzacji-wod-powierzchniowych/

Administracja wodna nie ma się czym pochwalić, gdyż nawet jeśli 
jednostki podległe administracji wykonują elementy rewitalizacji rzek, 
to najczęściej są to przebudowy przegród rzecznych (stopni i progów), 
dobudowywanie przepławek dla ryb i uzupełnianie substratu tarłowego 
ryb prądolubnych. Chwalebnym wyjątkiem jest RZGW Kraków, który 
pozwalał swoim pracownikom wykonywać prace rewitalizacyjne rzek 
we współpracy z NGO i ośrodkami naukowymi, w ścisłej współpracy z 
RDOŚ, z funduszy zewnętrznych (głównie zagranicznych). W ramach 
tych prac powstawały korytarze swobodnej migracji koryt oraz 
rozległe trasy udrożnienia szlaków migracji troci/łososia.

Czy pozycja ta jest receptą na przywrócenie 
dobrego stanu rzek w Polsce? 
Zdecydowanie tak, ale najpierw musi się
zastopować chorobę zabudowy rzek 
regulacjami, zaporami i obwałowaniami, aby 
uratować to co jeszcze jest do uratowania z 
rzek, ich dolin i środowiska. 
Więc jest dobry plan ale brak realizatora 
(administracja wodna się do tego nie nadaje) i 
ciągle mamy objawy choroby o nazwie 
„betonoza”. 
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Wirus regulacji rzek zaatakował cały system, niszczy środowisko i zasoby, więc powinniśmy zastosować kwarantannę na 
"regulację wód" na czas, dopóki zespoły profesjonalistów zrewitalizują rzeki. Wszystko to do czasu, kiedy wszystkie rzeki, 
wraz z dopływami będą w stanie dobrym. Jak dojdziemy do tego stanu, to będziemy się śmiali z tych, którzy kiedyś rzeki 
bez celu i sensu regulowali, według trzymanych w szufladach starych wytycznych i katalogów.
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Po czym poznamy, że rzeka osiągnęła dobry stan?
Warunek 
wstępny:

Zbiorniki retencyjne poza korytem rzeki Rudawy w Mydlnikach pod Krakowem
(bez konieczności budowania zbiorników zaporowych)

Screenshot 2020_02_29_Zoom_Earth_Mydlniki
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Objawy rzek z czystą wodą w dobrym stanie ekologicznym:

Dobry stan ichtiofauny wynikający z możliwości dwukierunkowej swobodnej migracji wzdłuż rzek 
(dostępu do właściwych siedlisk wszystkich roczników charakterystycznych gatunków ryb)

Fot. Artur Furdyna
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Objawy rzek z czystą wodą w dobrym stanie ekologicznym:

Obecność gruboziarnistego żwiru w korycie wynikająca ze zróżnicowanej mocy strumienia

Fot. Dariusz Biszczanik



www.tarliskagornejraby.pl 24

Objawy rzek z czystą wodą w dobrym stanie ekologicznym:
Obecność roślin wodnych i przybrzeżnych, 

wskazująca na koryto zrównoważone 
dynamicznie w zakresie możliwości rozwoju 

flory i fauny wodnej

Fot. Edward Stokłosa
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• Oddać rzece przestrzeń,
• Zamiast wydobywania żwiru –
uzupełnianie braków żwiru, 
• Zamiast wycinania drzew – sadzenie 
drzew,
• Zamiast budowy stopni – ich 
usuwanie lub zasypywanie, oraz
• Ochronę wód realizować poprzez 
utrzymanie rzek (nie „regulację” czy 
zabudowę).

Recepta na sukces renturyzacji
podczas kwarantanny na regulacje:

25
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI 
CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „AB OVO”

Stowarzyszenie Ab Ovo 
30-418 Kraków, 
ul. Zakopiańska 58
www.tarliskagornejraby.pl
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Józef Jeleński,
JOT Doradztwo
Inwestycyjno-
Budowlane

Dziękuję za uwagę

Zbiory Stowarzyszenia  
Przyjaciół Białej Przemszy 


