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1. WSTĘP 

W ostatnich latach skutki zmian klimatu są obserwowane zarówno przez naukowców, jaki i przez 

obywateli. Przystosowanie się do nowej sytuacji i zminimalizowanie negatywnego oddziaływania 

dotyczy także zasobów wodnych. Wszak woda i człowiek powiązane są ze sobą od zawsze. To właśnie 

w dolinach cieków człowiek zakładał osady, wykorzystywał wodę bezpośrednio (konsumpcja, mycie), 

jako źródło pokarmu (ryby, małże, skorupiaki) czy do celów transportowych, energetycznych. Są to 

usługi dziś powszechnie zwane ekosystemowymi. Z przyrodniczego punktu widzenia ważna jest 

również rola cieków i dolin rzecznych jako korytarzy ekologicznych. Ekosystemy na pograniczu strefy 

wodnej i lądowej należą do najbardziej zróżnicowanych i cennych pod względem bioróżnorodności – 

zapewniając różnorodne siedliska i współbytowanie gatunków lądowych i związanych z wodami. 

Tymczasem w tym wszystkim pojawia się „element ludzki” niekorzystnie oddziaływujący na przyrodę 

– ingerencje, modyfikacje w obrębie koryta cieku czy doliny rzecznej np. prostowanie cieków, 

wykonywania umocnień, progów wodnych, jazów, wałów w znacznym stopniu zmieniające naturalny 

kształt cieku. Hydromorfologia zajmuje się opisem struktury w odniesieniu do koryta rzeki, jej brzegów 

oraz przyległych obszarów.   

Zwłaszcza w XX wieku wiele mniejszych i większych rzek zostało uregulowanych przez człowieka 

w celu umożliwienia korzystania z wody i sąsiednich terenów. Konsekwencją zmian w hydromorfologii 

cieku jest zmiana reżimu a tym samym wpływ na strukturę biocenozy, jak również na funkcje i usługi 

ekologiczne. Ocena stanu hydromorfologicznego wraz z oceną stanu chemicznego determinują stan 

ekologiczny wód płynących zgodnie z wymaganiami ramowej dyrektywy wodnej (RDW). W RDW 

określono, że wszystkie wody Unii Europejskiej muszą osiągnąć dobry stan ekologiczny lub dobry 

potencjał ekologiczny. Ze względu na fundamentalne znaczenie hydromorfologii dla określenia stanu 

ekologicznego jest ona traktowana jako dodatkowe kryterium w ocenie wód. Ze względu na wpływ 

hydromorfologii na kształtowanie przepływu ma ona duże znaczenie zwłaszcza w warunkach niskiej 

wody. 

Ekspertyza z waloryzacji hydromorfologicznej jest częścią transgranicznego projektu „Lausitzer 

Neiße/Nysa Łużycka - Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych 

w warunkach niskich wód (NEYMO-NW)” prowadzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (lider) oraz Landesamt für Umwelt, Geologie und 

Landwirtschaft. Projekt jest realizowany przy udziale środków EFRR (INTERREG Polska-Saksonia) oraz 

dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Projekt NEYMO-NW koncentruje się na warunkach niskiej wody, które to mają znaczący wpływ na 

warunki życia organizmów wodnych i od wody zależnych. Jedną ze składowych oceny stanu 

ekologicznego rzek jest ocena hydromorfologiczna, której dotyczy niniejsza publikacja. 

Celem tej ekspertyzy jest przybliżenie wyników oceny hydromorfologicznej Nysy Łużyckiej na 

odcinku pomiędzy Sieniawką / Zittau (wodowskaz Zittau 1) a Przewozem / Podrosche (wodowskaz 

Podrosche 2). W ocenie stanu ekologicznego elementy biologiczne (fitoplankton, fitobentos, makrofity 

i makrobezkręgowce bentosowe) wspierane są oceną elementów fizykochemicznych i oceną stanu 

hydromorfologicznego. Podstawy metod oceny hydromorfologicznej zostały opracowane 

w państwach członkowskich przed wprowadzeniem RDW, a później dostosowane do wymagań prawa 

unijnego. RDW wprowadza tylko ujednolicone ogólne kryteria oceny, dlatego też w szczegółach 

metody oceny hydromorfologicznej różnią się w poszczególnych krajach członkowskich. W przypadku 

zlewni transgranicznych, takich jak Nysa Łużycka działania takie wymagają koordynacji między 

zainteresowanymi krajami. W związku z tym przedstawiono i porównano zastosowane metody oceny 

oraz wyniki oceny hydromorfologicznej wód transgranicznych. 

http://neymo.imgw.pl/
https://imgw.pl/
https://imgw.pl/
https://www.lfulg.sachsen.de/
https://www.lfulg.sachsen.de/
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Ekspertyzę oraz opracowanie „Pilotażowa koncepcja poprawy stanu hydromorfologicznego” 

kierujemy do pracowników administracji samorządowej (np. osób zajmujących się ochroną 

środowiska, edukacją), a także osób zainteresowanych realizacją działań służących renaturyzacji 

realizowanych w obrębie cieków. Podnoszenie świadomości, jak funkcjonuje natura, co jej sprzyja a co 

w oczywisty sposób może skutkować lepszą skutecznością ochrony środowiska, w którym żyjemy. 

Omówione zagadnienia pozwolą na podniesienie świadomości decydentów, osób inicjujących 

działania i angażujących lokalnie społeczności. Wiedza ta umożliwi także lepsze zrozumienie 

w przypadku realizacji działań z zakresu małej retencji czy renaturyzacji wód, które sprzyjają poprawie 

potencjałowi adaptacyjnemu.  

Obszarem analiz, które podjęto w ramach projektu NEYMO-NW jest teren zlewni Nysy Łużyckiej, 

położonej w centralnej części obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 

2014-2020 (Rys. 1). Prace związane z waloryzacją hydromorfologiczą skoncentrowano na pograniczu 

polsko-saksońskim między Sieniawką a Przewozem. Obejmuje on powiat zgorzelecki (położony 

w województwie dolnośląskim), południową część powiatu żarskiego oraz na terenie Saksonii - powiat 

Görlitz. Wszystkie realizowane działania w ramach projektu NEYMO-NW mają na celu wspieranie 

zrównoważonego rozwoju regionu transgranicznego pogranicza polsko-saksońskiego wraz 

z efektywnym funkcjonowaniem mieszkańców obszaru wsparcia, z jednoczesnym poszanowaniem 

środowiska przyrodniczego w warunkach zmieniającego się klimatu. 

 

Rys. 1. Mapa obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 
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2. HYDROMORFOLOGIA I JEJ UMOCOWANIE W RAMOWEJ 
DYREKTYWIE WODNEJ 

Pojęcie hydromorfologii nierozerwalnie wiąże się z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW 2000/6). 

Szerokie podejście do określenia stanu ekologicznego wód powierzchniowych jakie zawarto w RDW, 

bazujące nie tylko na elementach fizyko-chemicznych ale głównie na biologicznych, wspartych 

elementami właśnie z zakresu hydromorfologii – wpłynęło stymulująco na rozwój tej dziedziny. 

Hydromorfologia to termin dotyczący powiązanych ze sobą procesów hydrologicznych 

i morfologicznych zachodzących w ekosystemach wodnych. Przy czym w wodach płynących ta 

zależność jest bardzo ścisła.  

Duża dynamika płynącej wody w naturalnych warunkach powoduje dobrze widoczne zjawiska 

erozyjne w postaci podcięć brzegowych i depozycji rumowiska, warunkując w ten sposób zróżnicowane 

warunki życia organizmów żywych (różnorodne siedliska). Ponadto czynniki hydromorfologiczne 

odgrywają istotną rolę w procesach kształtujących jakość wody rzek jak samooczyszczanie się wód. 

Tymczasem elementy hydromorfologiczne ulegają zaburzeniu w wyniku ingerencji człowieka. 

Konstruowanie różnych obiektów hydrotechnicznych w celu regulacji rzek, tworzenie przepraw 

drogowych, kolejowych czy spiętrzanie płynącej wody powoduje zmianę zachodzących procesów 

fluwialnych. Tak więc rosnąca antropopresja i wymagania wynikające z rosnącej populacji ludzkiej 

w połączeniu z wszechobecnymi oddziaływaniami ludzkimi na środowisko (np. zanieczyszczeniem) oraz 

systemy zasobów wodnych zdecydowanie zaburzają cykl hydrologiczny funkcjonowania cieków. 

Obecnie trudno znaleźć zlewnię podlegającą wyłącznie naturalnym lub nieznacznie zmienionym 

warunkom hydrologicznym, wyjątkiem nie jest także analizowana Nysa Łużycka. Hydromorfologia 

odnosi się więc do dynamicznej morfologii systemów zasobów wodnych wywołanej zarówno 

naturalnymi, jak i antropogenicznymi oddziaływaniami i zawiera w sobie aspekty z zakresu hydrologii, 

geomorfologii i ekologii [Vogel 2011].  

W związku z wszechobecnym oddziaływaniem na środowisko człowieka, który  zmieniając 

przestrzeń dookoła siebie, w znaczący sposób oddziałuje i zakłóca cykl hydrologiczny cieku. Obecnie 

prawie nie ma zlewni, która podlegałaby wyłącznie naturalnym lub nieznacznie zmienionym warunkom 

hydrologicznym. Nysa Łużycka nie jest wyjątkiem. Rzeki, które przecinają obszary intensywnie 

zagospodarowane, ulegają szczególnej zmianie pod względem parametrów fizyko-chemicznych wody 

i przemieszczania osadów. Znaczne zanieczyszczenie spowodowane odprowadzaniem ścieków i 

nawozów z terenów rolniczych wpływają nie tylko na jakość wód, ale także na strukturę i jakość 

zbiorników wodnych (np. na roślinność i strukturę osadów poprzez zaburzoną sedymentację), co 

skutkuje tym, że na tych obszarach dobry stan wód (wymagany przez RDW) jest szczególnie trudny do 

osiągnięcia. 

Oceniając hydromorfologię analizujemy przekształcenia w morfologii i hydrologii cieku. 

W przypadku rzek przepływających przez obszary zagospodarowane, w różnym stopniu przekształcone 

(także pod względem parametrów fizyczno-chemicznych wody i osadów dennych, zrzuty ścieków czy 

spływy zanieczyszczeń rozproszonych) widać efekt - nieosiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych.  

Przywrócenie dobrego stanu wód, zbliżonego w jak największym stopniu do naturalnego wiąże się 

jednocześnie z dążeniem do zachowania ekologicznej integralności ekosystemu wodnego, 

warunkującej jego prawidłowe funkcjonowanie. Na ekologiczną integralność składają się oprócz życia 

biologicznego wód i ich właściwości fizyko-chemicznych, także właściwości hydromorfologiczne, które 

wpływają na charakter występujących siedlisk i stopień ich przekształcenia. Jest to szczególnie istotne 

w dolinach rzecznych stanowiących bardzo często obszary cenne pod względem przyrodniczym, jak ma 
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to miejsce w analizowanym odcinku zlewni Nysy Łużyckiej (Rys. 2). Dlatego też wiedza o elementach 

hydromorfologicznych zawarta w niniejszej ekspertyzie wsparta dodatkowo synergicznym produktem 

NEYMO-NW tj. „Pilotażowa koncepcja poprawy stanu hydromorfologicznego” może stanowić istotną 

bazę sprzyjającą działaniom poprawiającym środowisko.  

 

 

Rys. 2. Lokalizacja obszarów chronionych w omawianym obszarze (opracowanie własne). 

 

W związku z obecnością Polski i Niemiec w Unii Europejskiej i obowiązkiem dostosowania 

krajowych aktów prawnych do zmieniającego się prawa unijnego, w obu krajach istnieje konieczność 
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wykonywania oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych, w tym oceny elementów 

hydromorfologicznych. Wymagania odnośnie hydromorfologii Europejski Komitet Normalizacyjny 

uwzględnił w normie CEN, gdzie wskazano elementy istotne do ujęcia w ocenie hydromorfologicznej. 

W dokumencie tym wskazano trzy strefy: koryto rzeczne, strefę przybrzeżną i teren zalewowy (Tab. 1), 

[CEN 2003]. 

 

Tabela 1. Oceniane kategorie i cechy wg normy CEN. 

Oceniana kategoria Ogólna cecha 

KORYTO RZECZNE 

1. Geometria koryta Kształt 

Przekrój podłużny i poprzeczny 

2. Substrat Typ substratu 

3. Roślinność koryta i szczątki organiczne Obecna struktura i typ makrofitów 

Osad liściasty i drzewny 

Wykaszanie roślinności 

4. Erozja/charakter osadów Zmiany w korycie i u podstawy brzegów 

5. Przepływ Rodzaje przepływu 

Cechy przepływu 

Reżim przepływu 

6. Ciągłość podłużna  Sztuczne bariery przerywające ciągłość  

STREFA PRZYBRZEŻNA 

7. Struktura brzegów i modyfikacje Materiał brzegowy 

Typy umocnienia brzegów 

Profile brzegu 

8.  Typy roślinności na brzegu i terenach 

przyległych 

Struktura roślinności 

Wykaszanie roślinności 

Typy użytkowania gruntu i jego zasięg  

TEREN ZALEWOWY 

9. Użytkowanie sąsiednich obszarów i 

kierunki rozwoju 

Typy użytkowania i jego zasięg 

Typy wód otwartych/terenów podmokłych 

10. Stopień połączenia rzeki z obszarami 

zalewowymi oraz stopień 

przemieszczania się koryta rzecznego 

Stopień ograniczenia swobodnego 

przemieszczania się koryta rzecznego i 

przepływu wzdłuż terenów zalewowych 

Ciągłość obszarów zalewowych 

 

Państwa członkowskie UE, bazując na normie CEN przystąpiły do tworzenia narodowych metod 

oceny hydromorfologicznej. Generalnie wzrost świadomości ekologicznej w latach osiemdziesiątych 
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XX wieku znacząco przyczynił się do opracowywania wyjściowych metod. W Austrii, Holandii, Szwajcarii 

i większości niemieckich krajów związkowych, na szeroką skalę rozpoczęto prace nad ekomorfologiczną 

inwentaryzacją cieków wodnych. Poszczególne zespoły stosowały przy tym własną metodykę. 

Wspólnym elementem wszystkich metodyk było dokonywanie oceny przez określenie „stopnia 

naturalności” rzeki, czyli różnic pomiędzy stanem dzisiejszym a domniemanym pierwotnym. Wysoka 

wartość ekologiczna cieku oznaczała występowanie stanu równowagi i samoregulacji istniejących tam 

ekosystemów [Ilnicki, Lewandowski, 1997]. Ale jak wspomniano przyjęcie RDW spowodowało 

konieczność modyfikacji i dostosowania metod do stawianych wymogów w normie CEN [2003].  

Metody stosowane w krajach Unii Europejskiej różnią się liczbą ocenianych parametrów (od 20 – 

metoda duńska do 200 parametrów metoda angielska) i obejmują następujące charakterystyki: 

typologia zlewni, tereny zalewowe, brzegi rzeki, koryto rzeczne, reżim hydrologiczny. W Polsce 

prowadzone były głównie prace naukowe (w małej skali) dotyczące morfologicznych i hydrologicznych 

cech ekosystemów rzecznych na potrzeby waloryzacji przyrodniczej, które zawierały wybrane 

elementy oceny hydromorfologicznej (wśród ocenianych parametrów były: morfologia koryta 

rzecznego, hydrologia cieku, zadrzewienia skarp i roślinność wodna) [Adynkiewicz, Lejcuś 2015, Ilnicki, 

Lewandowski, 1997; Gacka-Grześkiewicz i in., 1997, Oglęcki, Pawałat 2000].  

Wśród metod oceny hydromorfologicznych spełniających wytyczne normy CEN znalazły się m. in. 

autorska metoda stworzona w 2007 roku w IMGW Oddział we Wrocławiu [Adynkiewicz-Piragas, 

Błachuta i in. 2009], metoda Monitoring Hydromorfologiczny Rzek (MHR z 2009 roku) [Ilnicki i in. 2010] 

czy przystosowana do polskich warunków metoda RHS_PL z 2009 roku (bazująca na angielskiej 

metodyce River Habitat Survey - RHS). W roku 2016 rozpoczęto prace nad  stworzeniem metodyki 

Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (HIR) na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska, która 

od 2017 obowiązuje w Polsce i wykorzystywana jest w całym kraju. W rozdziale 4 zostaną omówione 

dwie metodyki (HIR i autorska IMGW-PIB we Wrocławiu), którymi wykonane były waloryzacje w zlewni 

Nysy Łużyckiej. Wyniki zostaną przedstawione w rozdziale 5.  

W Niemczech pojedyncze kraje związkowe (Bundesländer) są odpowiedzialne za wdrażanie RDW, 

a zatem również za kartowanie i ocenę hydromorfologiczną. Grupa robocza ds. gospodarki wodnej 

krajów związkowych i rządu federalnego (LAWA) została utworzona w 1956 r. aby umożliwić 

skoordynowane podejście do gospodarki wodnej i ustawodawstwa w Niemczech. LAWA wydaje 

zalecenia i wytyczne, a jeden z opracowanych w wyniku jej działań dokumentów definiuje wytyczne 

dotyczące mapowania hydromorfologicznej oceny cieków wodnych (LAWA 2002). W oparciu 

o wytyczne LAWA w 2012 r. opracowano nowy protokół badań hydromorfologicznych dla naturalnych 

cieków wodnych. Po raz pierwszy został on wdrożony w Nadrenii Północnej-Westfalii, ale docelowo 

był planowany  do stosowania w całych Niemczech (Gellert et al. 2014). Ta metoda oceny stanu 

hydromorfologicznego opiera się w dużej mierze na danych terenowych i jest poparta oceną zdjęć 

lotniczych, zwłaszcza w przypadku dużych rzek. W Saksonii hydromorfologia Nysy Łużyckiej była 

systematycznie oceniana pod kątem RDW w 2008 r. i ponownie w 2016 r. W 2018 i 2019 roku 

przeprowadzono dodatkowe mapowanie w wybranych lokalizacjach. Wyniki dla odcinków Sieniawka / 

Zittau - Przewóz / Podrosche zostały przedstawione w rozdziale 5 i są również dostępne na platformie 

danych iDA. 

 

 

 

 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm
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3. PRESJE ODDZIAŁUJĄCE NA ZASOBY WODNE 

Gospodarowanie wodami obejmuje obok określenia zasobów wodnych także charakterystykę 

użytkowników (poborów, zrzutów), co jest szczególnie istotne zwłaszcza w okresach suszy, gdy zasoby 

są ograniczone. Ponadto od lat poruszane jest również zagadnienie istotnych problemów gospodarki 

wodnej. Aktualizacja wiedzy o tych zagadnieniach jest niezbędna do przygotowywania Planów 

Gospodarowania Wodami.  

Katalog istotnych problemów gospodarki wodnej odnosi się do następujących aspektów: 

 ilościowy - obejmujący następujące elementy: obniżanie zwierciadła wód podziemnych 

oraz zmianę naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych; 

 jakościowy - obejmujący następujące elementy: zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz zasolenie wód podziemnych; 

 morfologii cieku - obejmuje następujące elementy: 

 zmiany naturalnych warunków morfologicznych w wyniku regulacji rzek i potoków, 

budowy wałów, budowy urządzeń piętrzących wodę, zapór i stopni wodnych 

(zaburzenia ciągłości biologicznej rzek i potoków) czy zagrożenia ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych;  

 zmiany morfologii cieków i ich dolin w wyniku eksploatacji kruszyw z koryt rzek i dolin 

rzecznych, utrata naturalnej retencji (zmiany w zlewni prowadzonych w ramach małej i 

dużej retencji) czy eksploatacji górniczej oraz powstawania w wyniku działalności 

człowieka terenów zdegradowanych;  

Oprócz tych problemów gospodarki wodnej, które są bezpośrednio związane z hydromorfologią, 

należy jeszcze wspomnieć o czynnikach społecznych (np. gęstość zaludnienia i struktura socjalna, która 

wpływają na zapotrzebowanie na wodę i także na wynikające z tego zanieczyszczenie wód), aspektach 

ekonomicznych (zapotrzebowanie na wodę i zanieczyszczenie wywołane przez sektory gospodarki, jak 

również potrzeby finansowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej), a także prawie wodnym. 

Transgraniczny obszar zlewni Nysy Łużyckiej analizowany jest pod kątem zidentyfikowania 

znaczących problemów gospodarki wodnej m.in. przez Międzynarodową Komisję Ochrony Odry przed 

zanieczyszczeniami (MKOO) [2019]. Instytucja ta zrzesza przedstawicieli trzech państw – Polski, 

Niemiec i Czech, by współpracować i przygotowywać jednolite podejście do zagadnień związanych 

z wdrażaniem RDW. Wśród istotnych problemów na omawianym pograniczu wymieniono [MKOO 

2019]: 

 zmiany morfologiczne wód powierzchniowych 

 Przekształcenia hydromorfologiczne wód płynących, np. w wyniku rozbudowy lub 

prostowania koryt oraz utrzymania cieków, które uniemożliwiają osiągnięcie 

ekologicznych celów jakości dla biologicznych elementów jakości oraz naruszają 

siedliska ryb i krągłoustych (Cyclostomata) – wraz z ich obszarami tarliskowymi oraz 

miejscami wzrostu - a także innych organizmów wodnych; 

 Budowle poprzeczne na wodach płynących wznoszone w związku z produkcją energii, 

ochroną przeciwpowodziową i regulacją przepływu, które zaburzają linearną 

ciągłość/drożność cieków dla migrujących organizmów wodnych charakterystycznych 

dla danego typu rzeki, a także utrudniają zachowanie przepływu nienaruszalnego 

oraz/lub zakłócają naturalny reżim sedymentacyjny i transport rumoszu; 

 oraz znaczące zanieczyszczenia wód powierzchniowych.  
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Poniżej przybliżono wybrane przykłady obrazujące, jak zmiany morfologii (wymienione powyżej) 

oddziałują na funkcjonowanie cieku. 

 Zmiany reżimu – różnorodność prędkości z jaką przemieszcza się woda w korycie cieku to 

zarówno lepsze natlenienie (zwiększenie zwartości tlenu sprzyjające samooczyszczaniu wód) – 

obserwowane przy przepływie turbulentnym (burzliwym).  

 Zróżnicowanie prędkości wody umożliwia sedymentację i transport rumoszu w obrębie koryta 

cieku. Sprzyja to tworzeniu się różnego rodzaju wypłyceń, odsypów, wysepek, itp., które 

sprzyjają zróżnicowaniu siedlisk, a tym samym przyczyniają się do zwiększenia 

bioróżnorodności występujących w rzece organizmów. 

 Sezonowe wahania poziomu wody są warunkiem koniecznym do funkcjonowania wielu 

ekosystemów wodnych i zależnych od wody – przykładem mogą być lasy łęgowe, dla których 

zachowania konieczne są okresowe zalewy. 

 Występowanie obwałowań ogranicza możliwość rozlania się wezbranych wód na terenie 

doliny rzecznej (a poprzez to nie dochodzi do spłaszczenia fali powodziowej i zasilenia zasobów 

wód podziemnych) a wręcz przyspiesza odpływ i tylko niewielka część wody infiltruje do gruntu 

i wód podziemnych. Zawężenie doliny cieku wraz z uszczelnieniem dużych powierzchni (np. 

zabudową miejsko-wiejską zmniejsza ilość wody, która zasila wody podziemne. W okresach 

suszy rzeki nizinne zasilane są wodami gruntowymi, jednak ze względu na obniżone zasoby 

tych wód nie są one w stanie zasilić wód powierzchniowych i można wówczas obserwować 

całkowite wysychanie małych cieków. Prace w obrębie międzywala powodują niejednokrotnie 

odcinanie starorzeczy, w których wraz z zanikiem cyklicznego zalewania obserwowana jest 

sukcesja i zarastanie przez gatunki lądowe.  

 Ciągłość rzeki umożliwia niezakłócony przepływ, czyli na całym biegu rzeki zachodzenie 

swobodnego transportu rumowiska oraz migracji organizmów wodnych w górę i w dół rzeki. 

Tylko przy spełnieniu tych warunków rzeka pełni funkcję korytarza ekologicznego. Tymczasem 

przeszkody poprzeczne – progi, jazy, zbiorniki wodne stanowią barierę – w zależności od 

wielkości – utrudniającą lub uniemożliwiają naturalne procesy przepływu opisane powyżej. 

Najbardziej wrażliwe na skutki przerwania ciągłości ekologicznej rzek są gatunki minogów i ryb 

dwuśrodowiskowych, odbywających wędrówki tarłowe na odległość setek, a czasem nawet 

tysięcy kilometrów z wód zasolonych do odcinków górskich rzek słodkowodnych. Przez 

odcięcie drogi, przez budowle piętrzące wodę, takie jak progi, jazy, stopnie wodne, zapory, 

organizmy te, w okresie tarła nie mogą dotrzeć do miejsc, gdzie wydają potomstwo, co 

prowadzi do wyginięcia całych populacji gatunków ryb dwuśrodowiskowych. Nysę Łużycką 

wymienia się jako łącznikowy szlak migracyjny o znaczeniu ponadregionalnym (poprzez nią 

gatunki mogą dotrzeć do wielu istotnych dopływów) [Błachuta 2010, MKOO 2019]. Nysa 

Łużycka jest ważnym historycznym miejscem tarła dwuśrodowiskowego minoga rzecznego. 

Ponadto stanowi również ważny korytarz umożliwiający kontakt między różnymi gatunkami 

ryb potamodromicznych (w szczególności chodzi tu o populacje brzany, klenia i lipienia) 

[MKOO 2019]. Istotne znaczenie dla drożności mają zlokalizowane w obrębie szlaków 

migracyjnych ryb budowle poprzeczne i dlatego należy je potraktować w sposób priorytetowy 

w ramach poprawy drożności. Zagadnienie to jest szerzej omówione w Pilotażowej koncepcji 

poprawy stanu hydromorfologicznego. 

 Struktura i skład podłoża rzeki wygląda odmiennie w zależności od typu rzeki. Regulacje lub 

eksploatacja osadów rzecznych w piaskowniach (w przypadku rzek dolinnych), bądź 

żwirowniach (w przypadku rzek górskich), prowadzi do zmiany warunków siedliskowych 

(zaburzenia typowej struktury i składu podłoża rzeki). Przykładowo: brak odpowiedniego 

substratu (żwiru) oznacza np. zmniejszenie obszaru tarlisk dla ryb, zniszczenie fizyczne dna lub 
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dolnej (podwodnej części skarp) powoduje zniszczenie kryjówek, miejsc żerowania i rozrodu 

organizmów wodnych. 

 Struktura strefy nadbrzeżnej i skarp pod wpływem celowych działań człowieka, np.: poprzez 

regulacje cieków (narzuty kamienne, umocnienia betonowe), czy też wycinanie drzew 

i krzewów, prowadzi do likwidacji „kryjówek” dla zwierząt żyjących w rzekach. Brak roślinności 

porastającej brzegi jest także przyczyną wzrostu temperatury wody (w wyniku zmniejszenia 

zacienienia, co szczególnie jest ważne przy niskich stanach wód, kiedy szybciej dochodzi do 

podniesienia temperatury wód), co zasadniczo zmienia warunki bytowania np. ryb, 

makrozoobentosu czy makrofitów. 

Powyższe przedstawione zależności pokazują złożoność oddziaływania zmian 

hydromorfologicznych na organizmy żywe. Informacje zawarte w niniejszej ekspertyzie uzupełnia 

komplementarny produkt projektu NEYMO-NW: „Pilotażowa koncepcja zmian 

hydromorfologicznych”. 
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4. METODY OCENY HYDROMORFOLOGICZNEJ 

W dalszej  częśc i  przedstawiono metody  oc eny  hydromorfologicznej  wykonane 

na Nysie  Łużyc k iej .  

 

Metodyka HIR  

Obecnie obowiązującą w Polsce metodą oceny hydromorfologicznej cieków powierzchniowych 

jest – „Ocena wód płynących w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (HIR)”. Została 

opracowana w 2016 r. na potrzeby państwowego monitoringu stanu hydromorfologicznego, na 

zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Od 2017 r. pracownicy Inspekcji Ochrony 

Środowiska przy wykorzystaniu tej metodyki dokonują oceny hydromorfologicznych elementów 

jakości wód, wspierających elementy biologiczne. Zebrane dane i wyniki stanowią element bazy 

Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Ocena wód płynących, wykorzystująca Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny spełnia kryteria 

zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) i jest zgodna z wymaganiami Europejskiego Komitetu 

Normalizacyjnego CEN (Comiteé Européen de Normalisation) tj. normą EN 14614: 2004 (Water quality 

– Guidance standard on determining the degree of modification of river hydromorphology) oraz jej 

polskim odpowiednikiem tj. PN-EN-14614: 2008 (Jakość wody - Wytyczne do oceny 

hydromorfologicznych cech rzek). Metoda HIR może być stosowana we wszystkich typach 

abiotycznych cieków w Polsce (rzek nizinnych, wyżynnych i górskich), które wyodrębniono na postawie 

parametrów i cech takich jak: wysokość i wielkość zlewni czy charakterystyka geologiczna podłoża.  

Metodyka oceny hydromorfologicznej HIR składa się z części kameralnej i terenowej. Do każdej 

z nich przygotowane są formularze – osobno dla rzek o szerokości koryta <30 m i osobno dla rzek 

dużych (>30m) (Rys. 12÷16 w załączniku). Wypełnienie formularzy umożliwia zestawienie informacji 

o parametrach, które umożliwiają wyliczenie dwóch wskaźników. Zarówno w części kameralnej, jak 

i terenowej obliczane są następujące wskaźniki tj.: wskaźnik różnorodności hydromorfologicznej 

(WRH) i wskaźnik przekształcenia hydromorfologii (WPH).  

Do obliczenia wskaźnika WRH potrzebne są informacje o następujących parametrach: 

 PRH1 – naturalna trasa cieku  

 PRH2 – odsypy śródkorytowe i wyspy  

 PRH3 – odsypy brzegowe  

 PRH4 – użytkowanie terenu doliny rzecznej  

 PRH5 – zadrzewienia  

PRH6 – starorzecza  

PRH7 – tereny podmokłe  

Do obliczenia wskaźnika WPH potrzebne są informacje takie jak: 

 PPH1 – wyprostowanie trasy cieku  

 PPH2 – budowle piętrzące  

 PPH3 – obiekty gospodarki wodnej  

 PPH4 – budowle regulacyjne  
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 PPH5 – obiekty mostowe i przeprawy  

PPH6 –występowanie obwałowań i międzywala. 

W zależności od przedziałów wartości przy poszczególnych parametrach, przydzielone są punkty, 

których suma daje wartość odpowiednio WRHk i WPHk z części kameralnej i WRHt i WPHt z części 

terenowej. Szczegółowe podejście do punktacji jest zawarte w podręczniku HIR dostępnym na stronie 

GIOŚ https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Podrecznik_HIR.pdf 

[Szoszkiewicz i in. 2017]. 

 

Część  kameralna  opiera się na analizie dostępnych danych z Systemów Informacji 

Geograficznej (GIS) i wypełnieniu odpowiedniego formularza (dla rzek małych i średnich lub dla rzek 

dużych) (Rys. 13 - 14 w załączniku). Wykonanie części kameralnej pozwala na wstępne oszacowanie 

m.in. charakterem cieku, przebiegu trasy, występujących urządzeń wodnych, modyfikacji koryta 

rzecznego, obecności zadrzewień, sposobu użytkowania dolin rzecznej (tj. terenu w określonej 

odległości (buforze) od koryta cieku dla całej ocenianej JCWP). Przy czym bufor dla rzek o szerokości 

<30 m wynosi 100 m dla rzek dużych (>30m) wynosi 1000 m. Użytkowanie terenu w buforze klasyfikuje 

się do jednej z trzech grup: rolnicze, seminaturalne i zurbanizowane.  

Wyliczenie procentowego udziału każdej z tych grup zagospodarowania pozwala także na 

wskazanie, ile odcinków powinno być ocenionych w części terenowej. Przy czym założono, iż dla 

zagospodarowania wynoszącego powyżej 25% powinien być wypełniony protokół terenowy. Stąd 

w danej JCWP może być od 1 do 3 odcinków (przy dużej niejednorodności środowiska), wymagających 

oceny terenowej. Ponadto w określonym buforze odnotowuje się informacje o łączności rzeki z jej 

doliną, w tym o występowaniu wałów, strefy międzywala, starorzeczy i mokradeł. W przypadku dużych 

rzek (koryto > 30 m) rejestruje się informacje o zmienności wymiarów koryta, liczbie odsypów 

(odsypów bocznych i środkowych) oraz wysp. 

Część kameralna pozwala wstępnie ocenić stan hydromorfologiczny rzeki. Ostateczny wynik daje 

nam wartość Wk (współczynnik korekty) klasy stanu hydromorfologicznego. Jego wartość mieści się w 

granicach od 0 (skrajne przekształcenie hydromorfologiczne) do 1 (wartość referencyjna). Wartość ta 

służy po wykonaniu części terenowej do weryfikacji wartości HIR uzyskanej z części terenowej. Wk 

wyliczane jest ze wzoru: 

 

𝑊𝑘 =
(
𝑊𝑅𝐻𝑘 −𝑊𝑃𝐻𝑘

10 ) + 1,2

3
 

 

Kolejny element oceny hydromorfologicznej metodą HIR jest wykonanie oceny terenowej. 

Wymaga ona wiedzy o podstawowych procesach fluwialnych i umiejętności rozróżniania 

najważniejszych form morfologicznych oraz charakterystycznie zdefiniowanych typów roślinności.  

Ocenę terenową wykonuje się w 1 do 3 odcinków w zależności od niejednorodności użytkowania 

terenu strefie doliny rzecznej. Rozważana szerokość bufora wynosi 50 m od koryta cieku (przy 

szerokość koryta rzeki ≤30 m) lub 100 m (> 30 m).  

Badania terenowe przeprowadza się na standardowym odcinku rzeki o długości 500 m (cieki 

o szerokości koryta ≤30 m) lub 1000 m (cieki o szerokości koryta>30 m) (Rys. 3). 

 

https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Podrecznik_HIR.pdf
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia profili kontrolnych (PK) w obrębie odcinka badawczego (rzut 

pionowy) (opracowanie własne za Szoszkiewicz i in. 2017). 

 

Badanie metodą HIR obejmuje ocenę trzech stref (Rys. 4): 

 Strefa koryto rzeczne - obejmuje koryto rzeki (trwale lub częściowo położone pod wodą) do 

krawędzi brzegu (teren położony pomiędzy zwierciadłem wody a szczytem skarpy); 

 Strefa przybrzeżna – teren przylegający do cieku od krawędzi skarpy (szerokość 5 m dla rzek 

małych i średnich oraz 10 m dla rzek dużych); 

 Strefa doliny rzecznej - obejmuje bufor o szerokości 50 m (szerokość rzeki ≤30 m) lub 100 m 

(szerokość rzeki> 30 m). 

 

 

Rys. 4. Schemat stref opisywanych w metodzie HIR (*rzeki o szerokości koryta ≤30m, **rzeki 

o szerokości koryta >30m) (opracowanie własne za Szoszkiewicz i in. 2017). 
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Część  terenowa  prowadzona jest w dwóch etapach: 

Pierwszy z nich obejmuje charakterystykę podstawowych cech morfologicznych koryta i brzegów. 

Odcinek opisywany jest w 10 równomiernie rozłożonych profilach, które są rozmieszczone w równych 

odstępach co 50 m (cieki małe i średnie) lub 100 m (cieki duże), (Rys. 3). Będąc na każdym z 10 profili 

kontrolnych należy w formularzu terenowym (Rys. 15-16 w załączniku) odnotować informacje 

o parametrach fizycznych m.in. dominującym typie nurtu, substracie dna i brzegów, wielkości erozji 

skarp, sposobie sedymentacji, typach przekształceń oraz umocnieniach technicznych skarp i koryta. 

Atrybuty są rejestrowane w poprzek cieku w transekcie o szerokości 1 m w ciekach małych i średnich 

lub 10 m w przypadku cieków dużych (Rys. 5). Dodatkowo w profilach o szerokości 10 m określana jest 

struktura roślinności wodnej i brzegowej oraz sposób użytkowania terenu w strefie przybrzeżnej.  

 

Rys. 5. Schemat z wymiarami transektów w profilu kontrolnym (rzut pionowy) w metodzie HIR 

(*rzeki o szerokości koryta ≤30m, **rzeki o szerokości koryta >30m) (opracowanie własne za 

Szoszkiewicz i in. 2017). 
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Drugi etap to syntetyczna ocena całego odcinka rzeki, co daje przegląd całego obszaru badań, 

w którym odnotowuje się cechy naturalne i modyfikacje, które nie zostały odnotowane w ocenie 

przeprowadzanej w transektach. Na tym etapie opisuje się również formę doliny, szacuje się wymiary 

koryta cieku (wysokość brzegów oraz szerokość i średnią głębokość koryta), przekroje poprzeczne 

brzegów, cechy towarzszące zadrzewieniom i łączność rzeki z doliną a także obecność obiektów 

hydrotechnicznych (mostów, jazów, itp.). Wypełnione formularze umożliwiają wyliczenie wskaźnika 

różnorodności hydromorfologicznej WRHt oraz wskaźnika przekształcenia hydromorfologii WPHt, które 

są obliczane na podstawie różnych parametrów zawartych w protokole terenowym. 

Wynik końcowy multimetriksu HIR (Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny) pozwala oszacować stan 

hydromorfologiczny cieku. Wartość multimetriksu HIR, uwzględniającego dwa wskaźniki 

(różnorodności hydromorfologicznej i przekształcenia hydromorfologicznego) wylicza się ze wzoru: 

 

𝐻𝐼𝑅 =
(
𝑊𝑅𝐻𝑡 −𝑊𝑃𝐻𝑡

100
) + 0,85

1,8
 

 

Dla różnych typów rzek określono specyficzne wartości graniczne multimetriksu HIR dla pięciu klas 

stanu hydromorfologicznego zgodnie z wytycznymi RDW (Tab. 2). Wynik HIR waha się od 1 (warunki 

referencyjne) do 0 (skrajna degradacja). 

Tabela 2. Wartości graniczne multimetriksu HIR. 

Typ 
rzeki 

Status 

JCWP 

Szero-
kość 

koryta 

Typ 
wysoko- 
ściowy 

Zatorfio- 
ne 

doliny 
rzeczne 

Typy 
abioty- 

czne 

Wartości graniczne multimetriksu HIR  

właściwe dla klasy 

I II III IV V 

H1 

naturalne 

i silnie 

zmienione 

≤ 30m 

wyżynne i 

górskie 
- 1-15* ≥ 0,824 ≥ 0,715 ≥ 0,600 ≥ 0,485 < 0,485 

H2 

nizinne 

nie 
16-20, 

22, 25* 
≥ 0,761 ≥ 0,639 ≥ 0,500 ≥ 0,375 < 0,375 

H3 tak 
23, 24, 

26* 
≥ 0,725 ≥ 0,592 ≥ 0,459 ≥ 0,326 < 0,326 

H4 >30m nizinne** - 21*** ≥ 0,728 ≥ 0,613 ≥ 0,486 ≥ 0,359 < 0,359 

H5 sztuczne**** - - - 0 ≥ 0,513 ≥ 0,420 ≥ 0,342 ≥ 0,253 < 0,253 

*-z wyłączeniem JCWP o szerokości koryta >30m 

**-obejmuje również JCWP o szerokości koryta >30m, zlokalizowane w innych typach abiotycznych rzek 

***-obejmuje również pozostałe JCWP o szerokości koryta >30m 

****-nie obejmuje sztucznych zbiorników zaporowych, dla których utworzono JCWP rzeczne 

 

Stan hydromorfologiczny całej JCWP jest średnią ważoną wartością opartą na HIR 1–3 odcinków 

reprezentujących proporcjonalnie różne rodzaje użytkowania gruntów w buforze brzegowym na całej 

części wód powierzchniowych R (HIRmean) z każdego badanego odcinka w terenie i zmodyfikowany 

przez współczynnik korekty Wk (wyliczony w części kameralnej), który może podwyższyć lub obniżyć 

o jedną klasę wynikającą z oceny terenowej (zgodnie z poniższą tabelą 3). 
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Tabela 3. Klasa stanu hydromorfologicznego na podstawie oceny terenowej. 

 
Wk na podstawie oceny kameralnej 

≤ 0,4 0,4-0,6 >0,6 

Klasa stanu hydromorfologicznego na 

podstawie oceny terenowej 

(multimetriksu HIR) 

1 2 1 1 

2 3 2 1 

3 4 3 2 

4 5 4 3 

5 5 5 4 

 

Tak więc końcowa ocena hydromorfologiczna JCWP łączy średnią wartość HIR z kilku badanych 

odcinków w terenie i wstępną ocenę kameralną na podstawie danych GIS. Wartości multimetriksu HIR 

bliskie 0 wskazują na cieki odpowiadające złemu stanowi hydromorfologicznemu. Wysokie wartości 

hydromofologicznego indeksu rzecznego HIR odpowiadają bardzo dobremu stanowi 

hydromorfologicznemu.  

 

M e t od y k a I MG W -P IB  O d d z i a ł  w e W r oc ł awi u  

Przed ustaleniem obowiązującej w Polsce metodyki HIR również opracowywano metody oceny 

stanu hydromorfologicznego w celu pozyskania informacji o elementach hydromorfologicznych, 

uzupełniających elementy biologiczne i fizyko-chemiczne w ocenie stanu ekologicznego.  

Jedną z metodyk, spełniających wymogi RDW i CEN, stworzono w 2007 r. we wrocławskim Oddziale 

IMGW. Została ona następnie zastosowana w pilotażowym monitoringu na dolnośląskim odcinku 

zlewni Nysy Łużyckiej prowadzonym na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [Adynkiewicz-Piragas, Błachuta i in. 2009].  

Podstawą zastosowanej metody oceny hydromorfologicznej były badania terenowe, mające na 

celu zebranie informacji do przygotowanych formularzy terenowych (Rys. 18 w załączniku). Metoda 

zakłada inwentaryzację oraz ocenę poszczególnych atrybutów na 1 km odcinkach cieków 

powierzchniowych. Oceniano cały bieg rzeki od źródeł lub granicy państwa do ujścia do cieku niższego 

rzędu. Metoda, opracowana przez autorów, wymaga odrębnego oceniania trzech stref: koryta 

rzecznego, strefy przybrzeżnej i doliny (Rys. 6).  

Strefa koryto rzeczne stanowi najniższą część doliny rzecznej, ukształtowana jest przez przepływ 

wody i rumowiska, stale lub częściowo znajdującą się pod wodą, wzdłuż której w okresach 

międzypowodziowych przemieszcza się większość osadów i spływu powierzchniowego. W opisie 

hydromorfologicznym koryto rzeczne jest równoważne z brzegiem skarpy. W strefie koryto rzeczne 

wybrano 6 atrybutów: geometria koryta, reżim hydrologiczny, ciągłość rzeki, substrat dna, struktura 

skarp, roślinność. Strefa przybrzeżna jest rozumiana jako część terasy zalewowej, która obejmuje pas 

brzegowy do 20 m od szczytu skarpy. Jest to obszar rozciągający się wzdłuż rzeki (wyjątkowo tylko 

oddalający się od jej brzegów), porośnięty w różnych proporcjach drzewami, krzewami, trawami, 

bylinami. W strefie przybrzeżnej wybrano następujące 3 atrybuty: geometria strefy przybrzeżnej, 

roślinność i użytkowanie strefy przybrzeżnej. Strefa doliny obejmuje tereny oddalone od koryta 

rzecznego a obejmujące swym zasięgiem obszar terasy nadzalewowej, która w zależności od 

ukształtowania terenu może rozwijać się w równinę nadrzeczną lub jedną, ewentualnie kilka, teras 
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nadzalewowych. W jej obrębie wyróżniono trzy atrybuty: kształt doliny, użytkowanie i przekształcenia 

antropogeniczne. Metodyka ta uwzględnia fizyczne i hydrologiczne charakterystyki cieku – 

28 parametrów i 11 atrybutów. 

 

 

Rys. 6. Schemat ocenianych stref w obrębie doliny rzecznej  

 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji cieków i dolin rzecznych w terenie, transformacji protokołów 

terenowych do formularzy ocen (Rys. 18 w załączniku) uzyskuje się sumę punktów mieszczącą się 

w przedziale jednej z pięciu klas. Przyjęto następujący podział zgodny z pięciostopniową klasyfikacją 

z RDW (tabela 4):  

 

Tabela 4. Skala punktowa dla poszczególnych klas stanu hydromorfologicznego. 

Klasa stanu 

hydromorfologicznego 

I 

bardzo dobry 

II 

dobry 

III 

umiarkowany 

IV 

słaby 

V 

zły 

Strefa koryto rzeczne 57-70 45-56 29-44 15-28 >15 

Strefa przybrzeżna 18-20 15-17 9-14 5-8 >5 

Dolina cieku 13-15 10-12 7-9 4-6 >4 

Sumaryczny stan 

hydromorfologiczny 
>90 75-89 60-74 45-59 <44 

 

W ramach pilotażowych prac w zlewni Nysy Łużyckiej oceniono: Nysę Łużycką i jej główne dopływy, 

tj. Miedziankę, Witkę, Czerwoną Wodę, Jędrzychowicki Potok, Żarecki Potok, Bielawkę, Żółtą Wodę. 

Omówiona metodyka oceny hydromorfolgicznej rzek choć spełnia wymogi RDW i CEN jest połączeniem 

badań terenowych z pracami kameralnymi z protokołami terenowymi. Niewątpliwie metodyka ta jest 

dokładna ale jednocześnie czasochłonna – zwłaszcza jej część terenowa w związku z oceną 1 km 

odcinków od źródeł do ujścia cieków.  
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M e t od y k a LA W A  

Aby wykonać ocenę zgodnie z metodą LAWA stosowaną w Niemczech (LAWA 2002, 

uszczegółowiona przez Gellert i in. 2014), rzekę dzieli się na odcinki (jednostki badawcze).  

Badanie terenowe jest wykonywane przez osobę rejestrującą obserwacje od ujścia do źródła 

w poszczególnych (kolejnych) jednostkach badawczych. Długość jednostki badawczej zależy od 

szerokości kanału. Stosowane są trzy różne długości: 100 m (szerokość kanału do 20 m), 500 m 

(szerokość kanału od 20 do 40 m) i 1000 m (szerokość kanału od 40 do> 160 m). Do zarejestrowania 

każdego obiektu w terenie stosowany jest standardowy protokół z pomiarów (w załączniku, rys. 18). 

W przypadku jednorodnych cieków wodnych nie ma konieczności wypełniania wszystkich pól 

protokołu badania. Wprowadzane są tylko cechy, które wyróżniają poszczególne jednostki. Konieczne 

jest również wykonanie 2 zdjęć dokumentujących każdą jednostkę badawczą. Warunki siedliskowe 

jednostek badawczych są oceniane na podstawie 31 pojedynczych parametrów, które są agregowane 

w kilkanaście tzw. jednostek funkcjonalnych i sześć głównych parametrów (MP) tj. przebieg trasy cieku 

MP1, profil podłużny MP2, struktura podłoża MP3, przekrój poprzeczny MP4, struktura brzegów MP5, 

strefa przybrzeżna MP6. Wyniki uzyskane dla poszczególnych MP pozwalają na odrębną ocenę trzech 

stref: koryta, brzegów i terenów przyległych lub ocenę ogólną, podobnie jak w metodach stosowanych 

w Polsce. 

W metodzie LAWA ocena opiera się na warunkach referencyjnych definiowanych jako naturalny 

lub potencjalny stan naturalny wód, określonych dla typów morfologicznych cieków 

powierzchniowych. Przez warunki referencyjne rozumie się wodę płynącą w niezakłóconych 

warunkach, typowych dla środowiska naturalnego, określających wysoki stan ekologiczny zgodnie 

z RDW. Ocenę przeprowadza się w 7-stopniowym systemie punktacji, od 1 = naturalny (niezmieniony) 

do 7 = całkowicie zmieniony z zastosowaniem odpowiednich kodów kolorów (patrz tabela 5). Biorąc 

pod uwagę, że RDW wymaga oceny w pięciu klasach, 7-stopniowy system punktacji metody LAWA 

można przekształcić w 5-stopniową klasyfikację zgodnie z zakresami wskaźników podanymi w tabeli 5. 

Tabela 5 Porównanie dostosowania klas jakości według oryginalnego systemu niemieckiego (siedem 

klas) do systemu zgodnego z RDW (pięć klas) z odpowiednimi kodami do wizualizacji wyników na 

mapach [za Gellert et al. 2014]. 

LAWA WFD 
klasa wskaźnik 

punktacji 
opis stanu kolor klasa wskaźnik 

punktacji 
kolor 

1 1,0-1,7 niezmienione ciemnoniebieski 1 1,0-2,2 ciemnoniebieski 

2 1,8-2,6 mało zmienione jasnoniebieski 2 2,3-3,4 zielony 

3 2,7-3,5 umiarkowanie 
zmienione 

ciemnozielony 3 3,5-4,6 żółty 

4 3,6-4,4 wyraźnie 
zmienione 

jasnozielony 4 4,7-5,8 pomarańczowy 

5 4,5-5,3 silnie zmienione żółty 5 5,8-7,0 czerwony 

6 5,4-6,2 bardzo silnie 
zmienione 

pomarańczowy   

7 6,3-7,0 całkowicie 
zmienione 

czerwony 
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Proces oceny jest znormalizowany, aby wyeliminować możliwość innej interpretacji przez osobę 

dokonującą oceny. Ocena struktur fizycznych wymaga dokładnej znajomości warunków referencyjnych 

danego typu morfologicznego rzeki. Procedura oceny dla każdej jednostki badawczej składa się z 

dwóch elementów: oceny dokonywanej z wykorzystaniem jednostki funkcjonalnej (badawczej) oraz 

systemu oceny opartego na wskaźnikach (szczegóły patrz Gellert i in. 2014). Wyniki obu procedur są 

następnie porównywane i pozwalają na sprawdzenie wiarygodności na poziomie sześciu głównych 

parametrów. 

Procedura oceny na podstawie jednostek funkcjonalnych 

Na podstawie warunków odniesienia dla ocenianego typu morfologicznego cieku oraz ogólnego 

obrazu sytuacji terenowej osoba wykonująca badanie polowe przyznaje każdej z jednostek 

funkcjonalnych ocenę od 1 do 7. Ocena MP1 (przebieg trasy cieku), MP4 (przekrój poprzeczny) i MP6 

(strefa przybrzeżna) można przeprowadzić uśredniając obliczenia dla odpowiednich jednostek 

funkcjonalnych. Konwersji na 5 klas dokonuje się na podstawie tabeli 5. Ocena jest inna dla pozostałych 

3 parametrów. W przypadku MP3 (struktura podłoża) i MP5 (struktura brzegów) w odniesieniu do 

jednostek funkcjonalnych określających umocnienie dna lub/i brzegów należy je pomijać w obliczaniu 

średnich ocen. W przypadku MP2 (profil podłużny) nie przeprowadza się obliczania wartości średniej, 

ale jakakolwiek bariera w obrębie jednostki funkcjonalnej (badawczej) powoduje obniżenie klasy. 

Ocena wskaźnikowa (oparta na indeksach) 

Ocena ta oparta jest na systemie wskaźników. Każdemu pojedynczemu parametrowi przypisuje 

się oceny od 1 do 7, w zależności od typu morfologicznego cieku i warunków odniesienia, niezależnie 

od aktualnego stanu morfologicznego. Ocena na podstawie wskaźników dokonywana jest w 

odniesieniu do pojedynczych parametrów i ich zmiennych siedliskowych w skali lokalnej dla jednostek 

badawczych. Przetwarzanie danych odbywa się według predefiniowanych kroków, od pojedynczych 

parametrów do parametrów głównych (MP). W wyniku tej oceny głównym parametrom przypisuje się 

liczby z zakresu od 1 do 7, które należy przeliczyć na 5-stopniową skalę zgodnie z tabelą 5. Do obliczenia 

wyniku ogólnego ma zastosowanie 26 pojedynczych parametrów, pozostałe pięć parametrów nie jest 

uwzględnionych w wyniku indeksowania. 

Sposób obliczenia wskaźnika zależy od obserwowanego głównego parametru, stosuje się prostą 

arytmetykę. Jedynym wyjątkiem jest metoda obliczeniowa dla MP 2 (profil podłużny). W tym 

przypadku na początku brane są pod uwagę 3 pojedyncze parametry i obliczany jest tymczasowy 

wskaźnik. Jednak przy obliczaniu wskaźnika docelowego brane są pod uwagę również inne pojedyncze 

parametry. 

Ocena podsumowująca (ocena na podstawie jednostek funkcjonalnych i ocena oparta na 

wskaźnikach) 

Podstawą oceny sumarycznej jest ocena głównych parametrów w procesie oceny jednostek 

funkcjonalnych. Obliczenia oparte na wskaźnikach służą jedynie do potwierdzenia tych wyników oceny. 

Ostatnim etapem oceny jest porównanie obu równoległych obliczeń na poziomie głównych 

parametrów. Różnica między obiema ocenami nie może przekraczać jednej klasy jakości. Większe 

różnice wskazują na błędy w badaniu, np. niepoprawne przypisanie typu strumienia, niedostateczna 

wiedza osoby dokonującej oceny, nieprawidłowe przypisanie wartości wskaźników. 

Początkowo wyniki obliczeń (wskaźnik punktacji) są konwertowane na klasy jakości struktury 

hydromorfologicznej zgodnie z tabelą 5. Wyniki są agregowane krok po kroku od pojedynczego 

parametru, przez parametr główny, aż do oceny 3 stref: koryta, brzegów, terenów przyległych. 
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W wyniku oceny hydromorfologicznej otrzymujemy osiem ocen dla sześciu głównych parametrów, 

gdyż dla MP5 (struktura brzegów) i MP6 (strefa przybrzeżna) ocena przeprowadzana jest oddzielnie 

dla każdej strony cieku. 

W celu przedstawienia wyników w przekroju dla trzech stref stosuje się następujące kroki: 

 Koryto cieku - ocenę siedliska rzeki przeprowadza się obliczając średnią z wyników oceny MP 

1 (przebieg trasy cieku), MP2 (profil podłużny) i MP3 (struktura podłoża). 

 Strefa brzegowa - obliczana jest średnia punktacji MP4 (przekrój poprzeczny) i gorszej strony 

rzeki MP5 (struktura brzegów). 

 Teren przyległy - wynikiem jest ocena gorszej strony rzeki dla MP6 (strefa przybrzeżna). 

W celu uzyskania ogólnej oceny oblicza się średnią wyników wyceny dla wszystkich głównych 

parametrów. W przypadku MP5 i MP6 do średniej brane są pod uwagę gorsze wyniki (z dwóch 

analizowanych osobno brzegów). 

Wizualizacja wyników 

Wyniki oceny hydromorfologicznej są przechowywane w bazie danych i wizualizowane na mapach 

siedlisk rzecznych za pomocą kolorowych pasków. Wizualizację można wykonać jako pasma (dla 

odcinków rzeki) w różnych agregacjach: 1 pasmo: ocena ogólna, 3 pasma na cieku dotyczą koryta rzeki, 

brzegów i strefy przybrzeżnej, 5 pasm dodatkowo rozróżnia obie strony cieku (brzegi i strefa 

przybrzeżna). Znaczenie kodu koloru przedstawiono w tabeli 5. 
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5. WYNIKI WALORYZACJI HYDROMORFOLOGICZNEJ 

W polskiej części analizowanego obszaru (tj. między wodowskazem Sieniawka/Zittau 

a wodowskazem Przewóz/Podrosche zlokalizowane są cztery jednolite części wód powierzchniowych 

(JCWP): 

 Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau (RW60008174139) 

 Nysa Łużycka od Mandau do Miedzianki (RW60008174159) 

 Nysa Łużycka od Miedzianki do Pliessnitz (RW60001017431) 

 Nysa Łużycka od Pliessnitz do Żareckiego Potoku (RW60001917453) 

Dwie pierwsze wymienione JCWP zlokalizowane są w obrębie obszaru „worka turoszowskiego”, 

w którym charakterystycznym elementem jest wielkoobszarowa odkrywka węgla brunatnego, stąd 

obie mają stosunkowo małą powierzchnię i długość cieku. Pierwsza z JCWP (RW60008174139) ma 

powierzchnię ok. 5,36 km2 a Nysa Łużycka ma 3,9 km długości. Obejmuje obszar trójstyku trzech 

Państw i graniczy z południowo-zachodnimi krańcami odkrywki kopalni Turów. Nysa Łużycka w drugiej 

z JCWP (RW60008174159) ma długość 8,45 km i biegnie zachodnim skrajem odkrywki Turów. 

Powierzchnia całkowita tej JCWP wynosi 6,53 km2. Kolejne dwie JCWP zlokalizowane są na północ od 

kopalni Turów, stąd zarówno długość odcinków Nysy Łużyckiej (odpowiednio 21,08 i 25,01 km), jak 

i powierzchnie są większe (odpowiednio: 30,52 i 33,76 km2). Warto dodać, iż teren doliny Nysy Łużyckej 

na odcinku od ujścia Miedzianki do ujścia Czerwonej Wody oraz od ujścia Jędrzychowickiego Potoku są 

cenne przyrodniczo i objęto je formą ochrony Natura 2000 (odpowiednio jest to obszar ochrony 

siedlisk: Przełomowa dolina Nysy Łużyckiej oraz Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej). Po stronie niemieckiej 

również wyznaczono obszary Natura 2000 - Neiegebiet (obszar ochrony siedlisk) oraz Neietal (obszar 

specjalnej ochrony ptaków) (Rys. 7).  

Ocena wg metodyki HIR 

Ocena hydromorfologiczna została wykonana w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

przez pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska w oparciu o wykorzystanie metody HIR. Zgodnie 

z metodyką ocena składała się z części kameralnej i terenowej. Wyniki końcowych wartości 

multimetriksu HIR pozwoliły zakwalifikować jeden odcinek do klasy V (stan zły), dwa do klasy IV (stan 

słaby) i jeden do klasy III (stan umiarkowany). Graficznie zostało to zaprezentowane na rysunku 8. 
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Rys. 7. Obszary Natura 2000 oraz jednolite części wód w obszarze badań. 
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Rys. 8. Wynik oceny hydromorfologicznej Nysy Łużyckiej wykonany metodą HIR. 
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Na takie wyniki miał wpływ przede wszystkim znaczący udział (>75%) prostej trasy cieku, która jest 

wynikiem prac regulacyjnych. Stare mapy (Rys. 9) wskazują, iż jeszcze na początku wieku XX Nysa 

Łużycka była ciekiem meandrującym, który mógł samodzielnie decydować o przebiegu trasy cieku. 

Jednak rozwój odkrywkowego górnictw węgla brunatnego (stworzenie wielkogabarytowej odkrywki) 

na wschodnim brzegu cieku wymusił zmiany w obrębie koryta cieku i doliny. W korycie obserwujemy 

ukształtowane skarpy brzegów, lokalnie umocnione ściankami szczelnymi, dolina jest zawężona 

i ograniczona obwałowaniami. Zagospodarowanie terenu w buforze 100 m od cieku w >75% jest 

zurbanizowane. W strefie przybrzeżnej brak lub tylko lokalnie występuje roślinność wyższa (drzewa, 

krzewy). Ciek przegradzają liczne obiekty np. mosty, budowle piętrzące. 

 

 

Rys. 9. Fragment mapy przedstawiający przebieg trasy cieku Nysa Łużycka w 1912 r. na północny-

wschód od Sieniawki „Karte des Lausitzer Gebirges und des Neissetales. Herausgegeben von 

der Abteilung für Landesaufnahme des Königl. Sächs. Generalstabes” z 1912 r. [wydawca 

Giesecke & Devrient, Leipzig u. Berlin]. 

Kolejny odcinek Nysy Łużyckiej o długości 21 km (JCWP Nysa Łużycka od Miedzianki do Pliessnitz) 

uzyskał ocenę - klasa III (stan umiarkowany). Trasa cieku jest zmienna, są odcinki proste, łamane ale 

również meandrujące i kręte. Tak duże zróżnicowanie trasy cieku jest korzystne i przekłada się także 

na większą zmienność typów nurtu (duży udział miał typ nurtu rwący i wartki), zaobserwowano 

występowanie bystrz, rynien, plos (co przekłada się na zróżnicowane prędkości, głębokości w przekroju 

poprzecznym) a także formy wytworzone przez rzekę. Ciek na omawianym odcinku ma zróżnicowane 

przekroje poprzeczne. Odcinkowo skarpy są strome, łagodne, a nawet jeśli widać, iż były profilowane 

to na np. narzucie kamiennym widać roślinność o strukturze prostej (trawy, byliny). Również dolina 

cieku mimo obwałowania wypada w ocenie korzystniej. Wynika to ze stosunkowo niskiego udziału 

terenów zurbanizowanych i dużego udziału terenów seminaturalnych i rolniczych (36% i 42%). 

Pozostałości lasów łęgowych, grądów i innych cennych przyrodniczo siedlisk w obrębie koryta i dolinie 

były podstawą wyznaczenia obszarów Natura 2000 po polskiej i niemieckiej stronie.  

Następny odcinek Nysy Łużyckiej (JCWP Nysa Łużycka od Pliessnitz do Żareckiego Potoku) uzyskał 

ocenę - klasa IV (stan słaby). Ten 25 km odcinek Nysy Łużyckiej w wielu elementach przypomina 

omówiony poprzednio. Jednak ostateczna klasa jest niższa, ze względu na większy udział terenów 

zurbanizowanych (42%) i mniejszy seminaturalnych (20%), co wiąże się z większą ilością zabudowy 

hydrotechnicznej i regulacji (podłużnej, poprzecznej).  
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Ocena wg metodyki IMGW-PIB 

 

Rys. 10. Wynik oceny hydromorfologicznej Nysy Łużyckiej wykonany metodą IMGW oddział we 

Wrocławiu. 
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Ocena hydromorfologiczna metodą IMGW opracowana we Wrocławiu wymaga przejścia całego 

cieku w terenie i oceny 1 km odcinków. Stąd spoglądając na mapę wynikową (Rys. 10) widać większe 

zróżnicowanie kolorystyczne na krótszych odcinkach. Niemniej jednak odcinek od „trójstyku” granic 

wzdłuż odkrywki Turów został oceniony jako klasa IV (stan słaby). Decydowały o tym wprowadzone 

przez człowieka modyfikacje w obrębie koryta cieku wspomniane już ukształtowanie i umocnienia 

skarp, ograniczenie doliny obwałowaniami, duży udział terenów zurbanizowanych (drogi, ścieżki 

rowerowe, zabudowa blisko cieku, mosty, itp.). W strefie przybrzeżnej mało jest roślinności wysokiej 

(dającej cień, czy dostawę materii organicznej). Za ujściem Miedzianki ciek otrzymał głównie ocenę 

umiarkowaną (klasa III), odcinkowo niższą (między ujściem Czerwonej Wody a Jędrzychowickim 

Potokiem). Było to spowodowane większym udziałem antropogenicznych zmian - regulacji, umocnień 

brzegów, obecnością mostów, jazów, itd.), które sprawiają, iż ciek odbiega od naturalności. Natomiast 

odcinek na północ od przejścia granicznego w Radomierzycach jest odcinkiem, gdzie Nysa Łużycka 

meandruje w terenach seminaturalno – rolniczych. Można tam zaobserwować różne formy: odsypy, 

podcięcia, wyspy. Prędkość przepływu wody jest zmienna, tworzą się zróżnicowane habitaty dla 

wszystkich organizmów wodnych. W strefie przybrzeżnej występuje roślinność o strukturze złożonej 

(drzewa, krzewy) dające możliwość do życia, żerowania czy odpoczynku wielu gatunkom. Znikomy jest 

także wpływ ludzi (jedynie ścieżki wzdłuż wału). Jak widać z oceny odcinka Nysy Łużyckiej od 

wodowskazu w Sieniawce do wodowskazu w Przewozie ma ona odmienne oblicza. Ta sama rzeka na 

odcinku kilku kilometrów może mieć fragmenty bardzo zbliżone do naturalności i zupełnie sztuczne. 

Ocena przekształceń hydromorfologicznych zatem może się diametralnie różnić na odcinku kilku 

kilometrów.  

 

Ocena wg metodyki LAWA 

Saksońska ocena stanu hydromorfologicznego przeprowadzona w latach 2014-2016 (wraz 

z aktualizacją niektórych miejsc w 2019 r.) pokazuje, że stan hydromorfologiczny Nysy Łużyckiej jest 

daleki od naturalnego. Poprawia się on wraz z biegiem rzeki. Podsumowano wyniki uzyskane dla 

poszczególnych odcinków badawczych (500 m) dla większych odcinków rzeki (podobnie jak odcinki wg 

metody HIR) i przeliczono ze skali 7-stopniowej do 5-stopniowej (Rys. 11).  

Dwa odcinki zlokalizowane najwyżej uzyskują ogólne oceny w klasie 4 (w skali 5-cio stopniowej), 

czyli wynik świadczący o dużych zmianach w obrębie cieku. Poniżej Zittau znajdują się odcinki, które 

uzyskują lepszy wynik (3), ale także niektóre z oceną jeszcze gorszą (5). Ogólny wynik dla tego odcinka 

rzeki oceniany jest w 4 klasie. Następne dwie JCWP sklasyfikowano w 3 klasie jakości. W każdej z nich 

z nich znajduje się tylko jeden odcinek rzeki (jednostki oceny 500 m), który osiąga lepsze wyniki (2), 

niektóre odcinki należą do klasy 4. Zazwyczaj występuje niewielka zmienność między poszczególnymi 

odcinkami z zakresie parametrów cząstkowych uwzględnionych w ocenie głównych parametrów. 

Oznacza to, że w zasadzie wszystkie parametry hydromorfologiczne zostały zmodyfikowane (koryto, 

brzeg rzeki i tereny przyległe). Na niektórych odcinkach główne parametry struktura brzegów lub 

przyległe tereny uzyskują różne oceny po obu stronach rzeki. Przeważnie polska strona osiąga w tym 

względzie lepsze wyniki. Jednak zgodnie z metodyką do obliczenia oceny ogólnej zawsze stosuje się 

gorszy wynik. Jeśli chodzi o obszary chronione, znaczną część obszaru graniczącego z Nysą Łużycką 

wyznaczono jako FFH lub obszary ochrony ptaków w ramach sieci Natura 2000 po stronie Saksonii 

(Rys. 7). 
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Rys. 11. Wynik oceny hydromorfologicznej Nysy Łużyckiej wykonany metodą stosowaną w Saksonii 

(LAWA).  
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Porównanie metod 

Wszystkie przedstawione metody spełniają wymagania normy CEN (CEN 2003), a więc spełniają 

wymagania RDW i opierają się na ocenie cech koryta, brzegów i przyległych terenów. Jednakże 

podejścia metodologiczne, które są dość różne w szczegółach, dają częściowo rozbieżne wyniki. Są one 

jednak zgodne w następujących kwestiach. 

W ocenie sumarycznej dla większych jednostek przestrzennych (nie dotyczy metody IMGW) na 

badanym obszarze osiągnięto maksymalnie klasę 3, co odpowiada stanowi umiarkowanemu. Odcinki 

w górę rzeki od trójkąta granicznego do obszaru Hirschfelde zmieniły się najbardziej i są gorzej 

oceniane niż obszary w dół rzeki. 

Ze względu na większą dokładność wykonywania pomiarów w terenie, wyniki oceny metodą 

IMGW nie są bezpośrednio porównywalne z metodyką HIR i zagregowaną prezentacją metody LAWA. 

Te ostatnie są w zasadzie dostępne w jeszcze wyższej rozdzielczości (500 m) w odniesieniu do oceny 

IMGW (rozdzielczość 1000 m). Dlatego szczegółowe porównanie obu metod w badaniu 

uzupełniającym może być pouczające. 

Interesujące są różnice między wynikami metody HIR i metody LAWA, które są dostępne w tej 

samej rozdzielczości przestrzennej. W dwóch obszarach metoda HIR jest oceniana o jedną klasę niżej 

niż LAWA: Obszar Zittau / Sienawka sklasyfikowany został w najgorszej kategorii 5 wg metody HIR, a wg 

metody LAWA zaliczany jest do klasy 4. Obszar od ujścia rzeki Pließnitz do Hagenwerder zaliczany jest 

do klasy 4 według metody HIR i do klasy 3 według metody LAWA. W odniesieniu di innych odcinków 

wyniki obu ocen są spójne i oceny odpowiadają klasie 3, a w rejonie Turchau / Turów klasie 4. 

Jak opisano powyżej, gorsza ocena metodą HIR została stwierdzona na obszarze poniżej ujścia 

rzeki Pließnitz ze względu na większy udział obszarów miejskich, mniejszy udział obszarów zbliżonych 

do naturalnych oraz większą liczbę budowli hydrotechnicznych. Wszystko to dotyczy przede wszystkim 

odcinków w pobliżu Görlitz / Zgorzelec i innych miejscowości. Jednak słabą ocenę tych obszarów 

metodą LAWA częściowo rekompensuje wyższą ocena pozostałych odcinków, co częściowo pokazują 

również wyniki metody IMGW, która w obszarze Hagenwerder ocenia jednostkowe odcinki nawet w 

klasie 2. Jednak jeśli wartości poszczególnych odcinków poniżej Hagenwerder są uśrednione, wynik 

jest wartością zbliżoną do klasy 3 dla całości tego obszaru, co odpowiada wynikowi LAWA. 

W tym momencie trudno określić, czy gorsze oceny wg. metody HIR wynikają z punktowej oceny 

w wytypowanych odcinkach badawczych, reprezentujących przestrzeń doliny cieku w danej JCWP. 

Można przypuszczać, że do oceny mogły zostać wybrane odcinki strukturalnie uboższe. A krótkie, 

strukturalnie lepsze odcinki nie zostałyby uchwycone przez metodę HIR, co skutkowałoby gorszym 

średnim wynikiem oceny. Aby przetestować te hipotezy, konieczne byłoby badanie interkalibracyjne 

z wykorzystaniem obu metod w wybranych sekcjach. 

Ogólnie można jednak stwierdzić, że przy wszystkich przedstawionych tu metodach na badanym 

obszarze stwierdzono wyraźną degradację hydromorfologii Nysy Łużyckiej. W przygotowaniu kroków 

planowania polepszenia stanu hydromorfologicznego (patrz produkt NEYMO-NW - Pilotażowa 

koncepcja poprawy stanu hydromorfologicznego) pomocne są mapy o wyższej rozdzielczości 

przestrzennej. Wszystkie pokazane wyniki jasno prezentują, że poprawa jakości strukturalnej Nysy 

Łużyckiej jest warunkiem wstępnym osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego. Oprócz zapewnienia 

ciągłości ekologicznej jako podstawy stabilnej (ponownej) kolonizacji gatunkami wrażliwymi, 

w działaniach renaturyzacyjnych należy uwzględnić wszystkie obszary wodne (koryto rzeki, brzeg, 

tereny przyległe). 
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6. POTRZEBY WODNE 

Zagadnienie związane z potrzebami wodnymi jest istotne w obszarze wsparcia Programu 

Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 z kilku względów. Położenie w strefie wpływu 

klimatu przejściowego umiarkowanego, gdzie docierają masy powietrza o odmiennych właściwościach 

(oceaniczne i kontynentalne) skutkuje dużą naturalną zmiennością w czasie i przestrzeni opadów 

atmosferycznych a to bezpośrednio przekłada się na zasoby wodne. W zależności od warunków 

meteorologicznych, w ciekach możemy obserwować odmienne sytuacje – od wezbrań po niżówki. 

Cechą charakterystyczną w naszym obszarze jest niestabilność hydrologiczna. Stąd prowadzenie 

działalności gospodarczej opartej o zasoby wodne wymaga uwzględnienia obok jakości wód także 

możliwości wystąpienia skrajnych wartości dostępnych zasobów. Warunki hydrologiczne na 

przestrzeni wielolecia w omawianym obszarze zostały przybliżone w kilku opracowaniach dostępnych 

na str. www.neymo.imgw.pl), stąd w tym rozdziale skupiono się na przyrodzie. Przyroda, w tym 

szczególnie gatunki wodne i od wody zależne – w Ramowej Dyrektywie Wodnej wskazane są jako 

równoprawny użytkownik zasobów wodnych. Wszystkie organizmy żywe wymagają wody do 

funkcjonowania, szczególnie jest to istotne dla organizmów wodnych i od wody zależnych. Ze 

środowiskiem wodnym związane są siedliska – miejsca bytowania, żerowania, rozmnażania. Od 

warunków hydrologicznych – interakcji między wodą, osadami rzecznymi i dolinnymi, roślinnością – 

zależy, jak wyglądają siedliska w poszczególnych ciekach. A te mogą być zupełnie odmienne dla 

określonych typów rzek. Warunki hydromrofologiczne są więc kluczowym elementem wspierającym 

elementy biologiczne.  

Tymczasem wielowiekowa działalność człowieka prowadząca do opanowania rzeki (m. in. 

prostowanie koryta, kształtowanie skarp, pogłębianie dna, ograniczanie strefy zalewowej doliny cieku 

obwałowaniami, wprowadzanie zabudowy hydrotechnicznej w korycie cieku) doprowadziła do licznych 

zmian hydromorfologicznych. Taka sytuacja dotyczy także Nysy Łużyckiej w analizowanym obszarze od 

„trójstyku” granic Polski, Niemiec i Czech po wodowskaz w Przewozie. Jak wykazała ocena 

hydromrofologiczna przedstawiona w poprzednim rozdziale odcinek na wysokości czynnej odkrywki 

Turów jest najdotkliwiej przekształcony, natomiast dolina Nysy Łużyckiej na północ od ujścia 

Miedzianki zachowała tereny cenne przyrodniczo, co potwierdza utworzenie zarówno po polskiej, jak 

i po niemieckiej stronie obszarów ochrony w ramach sieci Natura 2000 (obszar ochrony siedlisk: 

Przełomowa dolina Nysy Łużyckiej oraz Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej, Neiegebiet oraz Neietal 

(obszar specjalnej ochrony ptaków).  

 

Zasoby wodne są jednym z podstawowych czynników warunkujących specyfikę zbiorowisk 

roślinnych i związanych z nimi gatunków fauny i flory. Za cenne i warte ochrony w przypadku Nysy 

Łużyckiej wskazano m.in. [https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLH020066, 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLH020086]: 

 Siedlisko 91F0 - łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 Siedlisko 91E0* - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy źródliskowe) 

 Siedlisko 9170 - grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

 Siedlisko 6430 - ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

 Siedlisko 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

http://www.neymo.imgw.pl/
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLH020066
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLH020086
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 Siedlisko 3260 - nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis. 

Wszystkie z wyżej wymienionych obszarów związane są z doliną rzeczną i zależą od warunków 

wodnych w niej panujących. Jedno z tych wymienionych siedlisk (siedlisko 91E0*) jest siedliskiem 

priorytetowym (wartym ochrony w skali europejskiej). Lasy łęgowe w bezpośredniej okolicy cieku 

i grądy w dolinie zalewowej to typowa potencjalna roślinność, którą obserwowalibyśmy nad Nysą 

Łużycką, gdyby nie było antropogenicznych zmian – zagospodarowania terenu pod zabudowę miejsko-

wiejską, czy pól uprawnych. W rzeczywistości, w terenie te zbiorowiska roślinne lokalnie mają 

charakter naturalny w wielu lokalizacjach oraz semi-naturalny (działalność człowieka wpłynęła na 

ograniczenie ich zasięgu).  

W dalszej części tego rozdziału zostaną przybliżone szacunkowe analizy wpływu zmian klimatu na 

wybrane, istotne gatunki i siedliska występujące na analizowanym obszarze, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich potrzeb wodnych. Nie ma możliwości wskazania dokładnych wartości dotyczących 

zasobów wodnych i możliwości funkcjonowania organizmów przy danych wielkościach zasobów, 

ponieważ skład gatunkowy w konkretnym miejscu i czasie jest uwarunkowany wieloma odmiennymi 

czynnikami, oddziałującymi w różnym stopniu i niezależnie od siebie. Ten zbiór czynników można 

nazwać filtrem – biogeograficznym, fizjologicznym, biocenotycznym, odpornościowym 

i przystosowawczym [Matuszkiewicz, Solon 2015]. Wspomniany filtr (obejmujący czynniki abiotyczne 

– w tym temperaturę, dostępność wody) warunkuje możliwość egzystencji gatunków zgodnie z ich 

możliwościami dostosowawczymi do warunków środowiska (zgodnie z amplitudami fizjologicznymi). 

Stąd nie da się określić jednoznacznego zakresu oddziaływania jednego, konkretnego czynnika np. 

dostępności zasobów wodnych.  

Jak już wspomniano w naturalnych warunkach życie organizmów żywych w danym siedlisku 

determinowane jest wieloma czynnikami. Począwszy od rodzaju gleby, zasobności gleby czy siedliska 

w składniki odżywcze po ukształtowanie terenu, odległość od koryta cieku, zmiany wprowadzone przez 

człowieka (np. uszczelnienie gruntów, melioracje, itp.) jak również warunki pogodowe. Wśród tych 

ostatnich także można wymienić np. temperaturę, usłonecznienie, ilość dni bezopadowych, wysokość 

i intensywność opadów, rodzaj opadów, parowanie. A mając na uwadze scenariusze zmian klimatu – 

wszystkie te elementy mogą ulegać zmianom i w związku z tym mogą wpływać na gatunki i siedliska. 

Prace badawcze mające na celu oszacowanie potencjalnego wpływu zmian klimatu na 

poszczególne gatunki i siedliska [Bartosz i in. 2012] wskazują oddziaływanie wybranych warunków 

klimatycznych na występujące w dolinie Nysy Łużyckiej siedliska i gatunki (tabela 6). W tabeli 

zamieszczono także informacje o ogólnych wymaganiach wodnych typowych dla danych siedlisk. 
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Tabela 6. Ocena wpływu wybranych czynników na siedliska wraz z kluczowymi warunkami dla funkcjonowania siedlisk [opracowanie własne za 

Bartosz i in. 2012, Kowalczak i in. 2009]. 

siedlisko 

Oddziaływanie (presja ze strony wybranych warunków klimatycznych) 

Inne wymagania dotyczące zachowania siedliska – kluczowe 
warunki sprzyjające rozwojowi 

Ulewne 
deszcze, 

gwałtowne 
powodzie 

Długie okresy 
bezdeszczowe 

– susze 
hydrologiczne 

Upały – susze 
atmosfe-

ryczne 

Zmniejszanie 
zasięgu i 

czasu trwania 
zalewów rzek 

Wpływ 
gatunków 
konkuren-

cyjnych 

91F0 0 2 1 2 1 

 zbliżony do naturalnego reżim hydrologiczny- regularne i częste 
naprzemienne występowanie okresowych wylewów i przesuszenia 
podłoża; 
 naturalne, nieprzekształcone ukształtowanie powierzchni 
podłoża na terenach zalewowych;  
 brak ograniczeń w dostępie wód wezbraniowych (brak murków 
oporowych lub wałów) 

91E0* 0 2 1 3 1 

 zbliżony do naturalnego reżim hydrologiczny- regularne i częste 
naprzemienne występowanie okresowych wylewów i przesuszenia 
podłoża;  
 naturalne, nieprzekształcone ukształtowanie powierzchni 
podłoża na terenach zalewowych;  
 brak ograniczeń w dostępie wód wezbraniowych (brak murków 
oporowych lub wałów 

9170 0 1 0 0 0 
 sporadyczne okresy wyższych stanów wód podziemnych (np. 
po wezbraniu) obserwowane na terenach teras akumulacyjnych przy 
obrzeżach dolin rzecznych;  

6430 1 2 1 0 2 

 naturalna dynamika cieku, tj. cykliczne wezbrania i opadanie 
poziomu wód;  
 naturalne ukształtowanie koryta cieku w strefie poddanej 
okresowym zalewom i podtopieniom; obecność kamienistego lub 
żwirowego podłoża; 

3150 2 3 2 2 2 

 naturalna aktywność morfologiczna rzeki, w tym zdolność do 
zmian koryta, meandrowania, odcinania starorzeczy;  
 zbliżony do naturalnego reżim hydrologiczny- regularne i częste 
naprzemienne występowanie okresowych wylewów i przesuszenia 
podłoża;  
 wysoki poziom wód gruntowych w dolinie cieku, wpływający na 
wypełnianie wodą lub utrzymywanie się wody w lokalnych obniżeniach 
terenu;  
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siedlisko 

Oddziaływanie (presja ze strony wybranych warunków klimatycznych) 

Inne wymagania dotyczące zachowania siedliska – kluczowe 
warunki sprzyjające rozwojowi 

Ulewne 
deszcze, 

gwałtowne 
powodzie 

Długie okresy 
bezdeszczowe 

– susze 
hydrologiczne 

Upały – susze 
atmosfe-

ryczne 

Zmniejszanie 
zasięgu i 

czasu trwania 
zalewów rzek 

Wpływ 
gatunków 
konkuren-

cyjnych 

 okresowy kontakt z wodami rzecznymi, umożlwiający 
wypłukanie części osadów i dostarczenie nowej materii („odmładzanie 
starorzeczy”) 

3260 3 3 3 0 3 

 naturalne ukształtowanie podłoża w korycie cieku; naturalna 
morfologia cieku;  
 reżim o charakterze naturalnym - najkorzystniejszy co najmniej 
umiarkowany przepływ, bez znacznych wezbrań (silny prąd wody 
fizycznie uszkadza kłącza i niżówek;  
 czystość wody; łagodne warunki termiczne w okresie zimowym 
(dające możliwość przezimowania kłączom);  
 zasilanie koryta cieku wodami podziemnymi; 

 

Ocena wpływu poszczególnych czynników w skali K, 0-3, gdzie: 

K- wpływ korzystny 

Negatywny: 

0 – brak wpływu lub wpływ pomijalny 

1 – wpływ niewielki lub wpływ niepewny 

2 – wpływ umiarkowany 

3 – wpływ silny. 
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Jak widać z szacunków oceny zmian klimatu na konkretne siedliska nie wszystkie czynniki (występujące 

obecnie przez zmiany klimatu z większą częstotliwością i intensywnością niż w przeszłości) wpływają na siedliska 

przyrodnicze wodne i od wody zależne w jednakowym stopniu. Najsilniejszy wpływ mają ulewne deszcze 

i gwałtowne powodzie, długie okresy bezopadowe, powodujące susze hydrologiczne oraz spotęgowane 

wysokimi temperaturami susze atmosferyczne. Ponadto na podstawie zamieszczonych powyżej przykładów 

kluczowych wymagań wodnych dla wybranych siedlisk widać, iż niezmienianie ważne są zasoby wodne – ich 

dostępność, zmienność (okresowe zmiany stanów wody) i kontakt z doliną (oddziaływanie wód wezbraniowych: 

bezpośrednie przez zalanie doliny, jak i pośrednie czyli zasilanie wód podziemnych).  

Do tego dodać należy, iż rozbudowane strefy brzegowe w postaci zadrzewień i zakrzaczeń (np. zarośli 

łęgowych) stanowią bufor chroniący przed dopływem do koryta cieku zanieczyszczeń powierzchniowych (np. 

z obszarów rolniczych), są też korytarzem ekologicznym, miejscem żerowania, rozrodu licznych gatunków 

zwierząt. Ponadto roślinna materia organiczna (liście, gałęzie, pnie) stanowią istotny wkład w funkcjonowanie 

życia w korycie cieku. Struktura wielowarstwowa (krzewy i drzewa w pobliżu koryta) to możliwość zacienienia 

koryta, źródło materii organicznej dla bezkręgowców, czy rumoszu drzewnego, będące istotnymi kryjówkami dla 

ryb w pobliżu powalonych konarów na brzegach cieku. 

Również wśród fauny można podać przykłady gatunków występujących w Nysie Łużyckiej o wysokim stopniu 

wrażliwości na zmiany stosunków wodnych. Przykładem mogą być chronione gatunki ryb z załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej tj. głowacz białopłetwy (Cottus gobio), minóg (Lampetra ssp), kiełb białopłetwy (Gobio 

albinnatus), koza (Cobitis taenia), boleń (Aspius aspius). Gatunki te mają specyficzne wymagania dotyczące 

podłoża (substratu dna), temperatury wody, odpowiedniej jakości wody oraz możliwości migracji (wymagają 

podłużnej ciągłości cieku, bez barier w postaci jazów, progów, itp.).  

Niewątpliwie jednak istotnym czynnikiem są zasoby wodne a wszelkie oddziaływanie ze strony człowieka 

zaburzające naturalność ich zmian będzie negatywnie odbijać się na naturze. Ponadto w przypadku zasobów 

wodnych nie tylko ilość ale też jakość (zanieczyszczone wody) determinują negatywną reakcję środowiska. 

Niewątpliwie doliny cieku o dużej naturalnej retencji dolinowej, zachowane tereny podmokłe w dolinie, 

starorzecza, zalesienia i koryta cieków o naturalnych cechach są z hydromorfologicznego punktu widzenia 

najcenniejsze i dają najlepszą perspektywę gatunkom i siedliskom wodnym i od wody zależnym. 
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7. PODSUMOWANIE 

Dokumentem, który nakreśla „politykę wodną” w krajach Unii Europejskiej (w tym Niemiec i Polski) jest 
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW). Zawarte są tam ustalenia, których realizacja ma na celu m.in.: zapobieganie 
pogorszeniu i osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału wód, poprawę stanu i potencjału ekosystemów 
wodnych, ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód, promowanie 
zrównoważonego korzystania z wód opartego na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów. Elementem 
związanym z RDW było wprowadzenie oceny stanu ekologicznego wód, uwzględniającego ocenę elementów 
biologicznych, ocenę elementów fizyko-chemicznych a także hydromorfologicznych. Ze względu na to, iż 
różnorodne siedliska są miejscem życia, wzrostu, rozrodu organizmów żywych niezbędne okazało się 
uwzględnianie interakcji między wodą, substratem dna, osadami niesionymi przez rzekę i roślinami, co 
umożliwia ocena hydromorfologiczna. Jest ona więc elementem wspierającym oceniane elementy biologiczne, 
gdyż trudno oczekiwać by mógł odbywać się pełen cykl rozwoju np. ryb dwuśrodowiskowych, jeśli bariery 
poprzeczne uniemożliwiają im dotarcie do górnych odcinków cieków z podłożem żwirowo-kamienistym, 
niezbędnym do odbycia tarła i złożenia ikry. W ocenie hydromorfologicznej analizowane są m.in.: właściwości 
fizyczne siedlisk w korycie i strefie przybrzeżnej, elementy morfologiczne (odsypy, wyspy, itp.), reżim 
hydrologiczny i ciągłość podłużna dla ryb (i innych organizmów wodnych). Warto tu podkreślić, iż elementem 
kluczowym są właśnie przegrody poprzeczne i niezwykle istotne jest dążenie do ich udrożnienia.  

W opracowaniu przybliżono wyniki oceny hydromorfologicznej dla konkretnego odcinka Nysy Łużyckiej (od 
wodowskazu w Sieniawce do wodowskazu w Przewozie). W ramach tego projektu przedstawiono wyniki oceny 
hydromorfologicznej dla konkretnego odcinka Nysy Łużyckiej (od poziomu w Sieniawce do poziomu 
w Przewozie). Ponieważ nie ma jednolitej metodologii, przedstawiono porównanie metod stosowane na Nysie 
Łużyckiej. Niezależnie od konkretnej metodologii, wyniki pokazują, że ocena hydromorfologii jest ważnym 
krokiem we wdrażaniu RDW i zintegrowanej ocenie stanu ekologicznego rzek. Należy podkreślić, że ocena 
hydromorfologiczna jest wykorzystywana głównie jako element pomocniczy w klasyfikacji ekologicznej, a stan 
hydromorfologiczny służy bezpośrednio jedynie do obniżenia stanu ekologicznego z bardzo dobrego do dobrego. 
Zgodnie z RDW dobry stan ekologiczny uzyskuje się, jeśli elementy wspierające są w dobrym stanie, tj. Jeśli żadne 
zanieczyszczenie nie wpływa na procesy rzeczne [Kampa i Bussettini 2018].  

Wyniki oceny stanu hydromorfologicznego Nysy Łużyckiej niestety pozostawiają wiele do życzenia i stanowią 
wyzwanie, jakim jest konieczność wprowadzania zmian, począwszy od udrażniania barier poprzecznych i działań 
z zakresu renaturyzacji. Renaturyzacja rzek i dolin rzecznych stanowi więc działanie służące realizacji celów 
środowiskowych RDW. Konieczność odtworzenia dobrego stanu środowiska (w tym dobrego stanu 
ekologicznego rzek i ekosystemów wodnych i od wody zależnych) wynika z potrzeb człowieka [Sundig 2011], jak 
i potrzeby zachowania dużej bioróżnorodności. Dodatkowo w perspektywie (rozpatrywanej w projekcie NEYMO-
NW) zmian warunków klimatycznych wpływających na zasoby wody w środowisku, tj. długotrwałych okresów 
bezdeszczowych, wzrost temperatury średniej rocznej, czy ilości i długości fal upałów, wzrost ewapotranspiracji 
prowadzących do częstszych przypadków suszy atmosferycznej, glebowej i hydrologicznej dążenie do poprawy 
stanu środowiska przyczyni się do wzrostu potencjału adaptacyjnego obszaru. Zachowanie drożności korytarzy 
ekologicznych (w tym cieków), utrzymanie ciągłości ekologicznej formacji roślinnej (np. roślinności łęgowej nad 
brzegami cieków), dbanie o zachowanie środowisk wodnych i podmokłych, powstrzymanie migracji obcych 
gatunków inwazyjnych wypierających  gatunki rodzime, zróżnicowanie morfologiczne w obrębie koryta (płytsze, 
głębsze odcinki, kryjówki wśród korzeni drzew nad brzegiem czy przy powalonych drzewach na brzegu), 
umożliwienie rozlewania się wód w dolinie (występowanie przepływów ponadkorytowych) może oddziaływać 
pozytywnie w sytuacjach niestabilności hydrologicznej – gdy mamy wyższe lub niskie przepływy. Obecnie obraz 
Nysy Łużyckiej wskazuje najczęściej na stan hydromorfologiczny odbiegający od oczekiwanego (wynik rozwoju 
obszarów zabudowanych wzdłuż cieku, wykorzystania energetycznego, czy zakrojonej na szeroką skalę 
zabudowę podłużną i poprzeczną), lecz niewątpliwie poprawa jakości wód wsparta odpowiednimi działaniami 
prowadzącymi do renaturyzacji może przynieść poprawę sytuacji. Potencjalne działania są szczegółowo opisane 
w pilotażowej koncepcji poprawy stanu hydromorfologicznego (patrz produkt NEYMO-NW 1.6). 
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Spis rysunków  

 

Rys. 1. Mapa obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 

Rys. 2. Lokalizacja obszarów chronionych w obszarze. 

Rys. 3. schemat rozmieszczenia profili kontrolnych (PK) w obrębie odcinka badawczego (rzut pionowy) 

(opracowanie własne za Szoszkiewicz i in. 2017). 

Rys. 4. Schemat stref opisywanych w metodzie HIR (*rzeki o szerokości koryta ≤30m, **rzeki o szerokości 

koryta >30m) (opracowanie własne za Szoszkiewicz i in. 2017). 

Rys. 5. Schemat z wymiarami transektów w profilu kontrolnym (rzut pionowy) w metodzie HIR (*rzeki 

o szerokości koryta ≤30m, **rzeki o szerokości koryta >30m) (opracowanie własne za Szoszkiewicz i 

in. 2017). 

Rys. 6. Schemat ocenianych stref w obrębie doliny rzecznej. 

Rys. 7. Obszary Natura 2000 oraz jednolite części wód w obszarze badań. 

Rys. 8. Wynik oceny hydromorfologicznej Nysy Łużyckiej wykonany metodą HIR. 

Rys. 9. Fragment mapy przedstawiający przebieg trasy cieku Nysa Łużycka w 1912 r. na północny-wschód od 

Sieniawki „Karte des Lausitzer Gebirges und des Neissetales. Herausgegeben von der Abteilung für 

Landesaufnahme des Königl. Sächs. Generalstabes” z 1912 r. [wydawca Giesecke & Devrient, Leipzig 

u. Berlin]. 

Rys. 10. Wynik oceny hydromorfologicznej Nysy Łużyckiej wykonany metodą IMGW oddział we Wrocławiu. 

Rys. 11. Wynik oceny hydromorfologicznej Nysy Łużyckiej wykonany metodą stosowaną w Saksonii. 

Rys. 12. Metodyka HIR Protokół kameralny dla JCWP (rzeka <30m) [Szoszkiewicz i in. 2017]. 

Rys. 13. Metodyka HIR Protokół kameralny dla JCWP (rzeka >30m) [Szoszkiewicz i in. 2017]. 

Rys. 14. Metodyka HIR Protokół terenowy dla JCWP (rzeka < 30m) [Szoszkiewicz i in. 2017]. 

Rys. 15. Metodyka HIR Protokół terenowy dla JCWP (rzeka > 30m) [Szoszkiewicz i in. 2017]. 

Rys. 16. Metodyka HIR Klucz terenowy ze skrótami [Szoszkiewicz i in. 2017]. 

Rys. 17. Metodyka IMGW oddział we Wrocławiu - formularz terenowy [Adynkiewicz-Piragas, Błachuta i in. 

2009]. 

Rys. 18. Metodyka IMGW oddział we Wrocławiu - formularz ocen [Adynkiewicz-Piragas, Błachuta i in. 2009]. 

Rys. 19. Formularz metodyki LAWA 
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Spis tabel 

Tabela 1. Oceniane kategorie i cechy wg normy CEN. 

Tabela 2 Wartości graniczne multimetriksu HIR. 

Tabela 3 Klasa stanu hydromorfologicznego na podstawie oceny terenowej. 

Tabela 4. Skala punktowa dla poszczególnych klas stanu hydromorfologicznego. 

Tabela 4. Porównanie dostosowania klas jakości według oryginalnego systemu niemieckiego (siedem klas) 

do systemu zgodnego z RDW (pięć klas) z odpowiednimi kodami do wizualizacji wyników na mapach 

[za Gellert et al. 2014]. 

Tabela 6. Ocena wpływu wybranych czynników na siedliska wraz z kluczowymi warunkami dla 

funkcjonowania siedlisk [opracowanie własne za Bartosz i in. 2012, Kowalczak i in. 2009]. 
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Załączniki 

 

Rys.12. Metodyka HIR Protokół kameralny dla JCWP (rzeka <30m) [Szoszkiewicz i in. 2017]. 
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Rys. 12. Metodyka HIR Protokół kameralny dla JCWP (rzeka <30m) cd. [Szoszkiewicz i in. 2017]. 
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Rys. 13. Metodyka HIR Protokół kameralny dla JCWP (rzeka >30m) [Szoszkiewicz i in. 2017]. 
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Rys. 13. Metodyka HIR Protokół kameralny dla JCWP (rzeka >30m) cd. [Szoszkiewicz i in. 2017]. 
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Rys. 14. Metodyka HIR Protokół terenowy dla JCWP (rzeka < 30m) [Szoszkiewicz i in. 2017]. 
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Rys. 14. Metodyka HIR Protokół terenowy dla JCWP (rzeka < 30m) cd. [Szoszkiewicz i in. 2017]. 
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Rys. 14. Metodyka HIR Protokół terenowy dla JCWP (rzeka < 30m) cd. [Szoszkiewicz i in. 2017].  
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Rys. 15. Metodyka HIR Protokół terenowy dla JCWP (rzeka > 30m) [Szoszkiewicz i in. 2017]. 
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Rys. 15. Metodyka HIR Protokół terenowy dla JCWP (rzeka > 30m) cd. [Szoszkiewicz i in. 2017]. 
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Rys. 15. Metodyka HIR Protokół terenowy dla JCWP (rzeka > 30m) cd. [Szoszkiewicz i in. 2017]. 
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Rys. 16. Metodyka HIR Klucz terenowy ze skrótami [Szoszkiewicz i in. 2017]. 
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Rys. 17. Metodyka IMGW oddział we Wrocławiu - formularz terenowy [Adynkiewicz-Piragas, Błachuta i in. 

2009] 
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Rys. 17. Metodyka IMGW oddział we Wrocławiu - formularz terenowy cd [Adynkiewicz-Piragas, Błachuta i in. 

2009] 
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Rys. 17. Metodyka IMGW oddział we Wrocławiu - formularz terenowy cd [Adynkiewicz-Piragas, Błachuta i in. 

2009]. 
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Rys. 18. Metodyka IMGW oddział we Wrocławiu - formularz ocen [Adynkiewicz-Piragas, Błachuta i in. 2009]. 
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Rys. 18. Metodyka IMGW oddział we Wrocławiu - formularz ocen cd [Adynkiewicz-Piragas, Błachuta i in. 2009]. 
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Rys. 18. Metodyka IMGW oddział we Wrocławiu - formularz ocen cd [Adynkiewicz-Piragas, Błachuta i in. 2009]. 

 

 

 

 

 



 

Str. 59 

 

Rys. 19. Formularz metodyki LAWA 
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Rys. 19. Formularz metodyki LAWA cd. 
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Rys. 19. Formularz metodyki LAWA cd. 
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Rys. 19. Formularz metodyki LAWA cd. 
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