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1. Wstęp  
Termin hydromorfologia wywodzi się ze starożytnego języka greckiego: hydor = woda, morfo = 

kształt/forma oraz, logia = nauka. Hydromorfologia opisuje budowę (stan warunków 

morfologicznych) JCWP (jednolitej części wód powierzchniowych), w tym m.in. odnosi się do rzek. 

Morfologia cieków determinuje charakterystykę odpływu i charakterystykę siedlisk (habitatów) fauny 

i flory rzecznej. W związku z tym hydromorfologia jest istotnym czynnikiem dla różnych usług 

ekosystemowych.  

1.1 Charakterystyka hydromorfologiczna 
Określenie cech hydromorfologicznych obejmuje trzy strefy: koryto rzeczne, strefę przybrzeżną i 

teren przyległy. W warunkach naturalnych do charakterystyk hydromorfologicznych należy zaliczyć 

m. in.: budowę podłoża koryta rzecznego (np. materiał podłoża, występowanie łach żwirowych, 

odsypisk, głazów), brzegów cieków (np. strome i /lub płytkie skarpy brzegowe, występowanie i typ 

roślinności na skarpach) czy przebieg rzeki (meandrujący, kręty, itd.) (por. Rys. 1). Jakkolwiek, w 

Europie morfologia większości rzek została zmodyfikowana przez człowiek poprzez kształtowanie 

przebiegu trasy cieku (kanalizację i prostowanie trasy cieku), umiejscowienie w obrębie doliny i 

koryta rzecznego zabudowy hydrotechnicznej, itp. (Rys. 2). Cele tych modyfikacji były związane z 

wykorzystaniem wody, np. do hydroenergetyki lub transportu, czy zapewnienia szybkiego odpływu 

wody ze zlewnia i gospodarczego wykorzystania terenów przyległych. Wiązało się to z jednoczesną 

degradacją ekologiczną omawianych odcinków rzecznych. 

Chcąc przeciwdziałać degradacji jednolitych części wód Komisja Europejska przyjęła w 2000 r. 

Ramową Dyrektywę Wodą (RDW). Europejska Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada na państwa 

członkowskie obowiązek osiągnięcia / utrzymania dobrego stanu ekologicznego jednolitych części 

wód powierzchniowych (ewentualnie dobrego potencjału ekologicznego), ocenianego głównie na 

podstawie kryteriów biologicznych. Uznając znaczenie hydromorfologii - jako elementu 

wspierającego ocenę elementów biologicznych (patrz poniżej), w RDW rozważa się następujące 

hydromorfologiczne elementy jakości (jako kryteria wspierające): reżim hydrologiczny (dynamika 

przepływu, łączność wód powierzchniowych i podziemnych), drożność cieku (zdolność do 

swobodnego przemieszczania się w dół i górę cieku organizmów wodnych, głównie ryb) oraz warunki 

morfologiczne (zmienność głębokości i szerokości rzeki, struktura i podłoże w korycie, struktura strefy 

przybrzeżnej. Elementy te są oceniane podczas kartowania hydromorfologicznego (waloryzacji 

hydromorfologicznej). 
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Rys. 1 Odcinek Nysy Łużyckiej o nieznacznie / umiarkowanie zmienionej hydromorfologii (por. Rys. 2), położony ok. 90 km, 
poniżej polskiej elektrowni wodnej Przysieka (źródło: LfULG). 

 

Rys. 2 Odcinek Nysy Łużyckiej o bardzo silnie / silnie zmodyfikowanej hydromorfologii (por. Rys. 1), położony ok. 198 km, 
blisko granicy niemiecko-polsko-czeskiej (źródło: LfULG). 

1.2 Znaczenie hydromorfologii dla hydrologii, jakości wody i usług ekosystemowych 
Struktura hydromorfologiczna rzeki jest silnie związana i determinuje charakterystykę przepływu. 

W rzece naturalnej natężenie przepływu jest silnie zróżnicowane w różnych odcinkach rzeki, np. 

pomiędzy plosem a bystrzem, czy na przewężeniach cieku, podczas gdy w sztucznym prostym kanale 

przepływ jest jednolity, a ponadto prędkość przepływu jest wyższa w porównaniu do odpływu na 

odcinkach o bogatej, zróżnicowanej strukturze. Ma to poważne konsekwencje dla flory i fauny rzeki, 

głównie zróżnicowania siedlisk, które są silnie powiązane z charakterystyką przepływu. Rzeki 
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zdegradowane strukturalnie charakteryzują się zwykle ekosystemami o niewielkiej bioróżnorodności. 

Jednolity przepływ w skanalizowanym korycie rzeki sprzyja szybkiemu odprowadzaniu wody poza 

obszar zlewni. W przypadku wystąpienia powodzi zwiększa się ryzyko na obszarach położonych w 

dole rzeki. Ponieważ prostowanie trasy cieku jest zwykle powiązane z utratą obszarów zalewowych i 

może prowadzić do zwiększenia ryzyka powodzi na obszarach przylegających do rzeki. Rzeki 

skanalizowane mają tendencję do erozji koryta i poprzez to do obniżenia poziomu wód podziemnych 

i w konsekwencji potęguje to skutki okresów niżówkowych i susz. Ogólnie rzecz biorąc, budowle 

podłużne (wały, mury oporowe) i poprzeczne (tamy i jazy), często umiejscawiane w uregulowanych 

rzekach, zmniejszają łączność systemu wód gruntowych, rzeki i równiny zalewowej we wszystkich 

kierunkach (Edwards i in., 2012). Oprócz łączności hydrologicznej zakłócają one także integralność 

ekologiczną, uniemożliwiając migrację organizmów wodnych. Skutki braku ciągłości wahają się od 

oddzielenia subpopulacji do całkowitej utraty gatunków migrujących w trakcie ich cyklu życiowego. 

Dlatego aspekt drożności cieku ma pierwszorzędne znaczenie w odniesieniu do oceny stanu 

hydromorfologicznego. 

Natomiast bardzo zróżnicowana struktura koryta i przepływ skutkują zwiększoną bioróżnorodnością 

ekosystemów. Te bardzo zróżnicowane siedliska wspierają wiele funkcji ekologicznych, które leżą 

u podstaw różnych usług ekosystemowych, bezpośredniego i pośredniego wkładu ekosystemów 

w zapewnieniu dobrobytu człowieka (Silvestri & Kershaw 2010). Usługi ekosystemów obejmują 

(klasyfikacja według CICES (EEA 2020)) usługi produkcyjne (np. produkcja czystej wody i żywności), 

usługi regulujące (np. oczyszczanie powietrza, ochrona przeciwpowodziowa, cykliczne dostarczanie 

składników odżywczych, samooczyszczanie cieków), a także usługi kulturalne, np. możliwości 

rekreacji, doznania estetyczne. Zachowanie i przywrócenie usług ekosystemowych ma zatem 

kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia ludzkiego, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i 

zależy od zrównoważonego funkcjonowania i wykorzystania środowiska.   

1.3 Hydromorfologia a warunki niskich wód 
Znaczenie hydromorfologii dla hydrologii i bioróżnorodności, opisane powyżej, staje się szczególnie 

istotne w warunkach niskiego przepływu. W zróżnicowanych strukturalnie rzekach nawet przy niskich 

stanach wód, występują odcinki o większej głębokości wody, które służą jako schronienie dla wielu 

organizmów. Takie odcinki jednolitych części wód charakteryzują się również większą odpornością na 

suszę, ponieważ umożliwiona jest łączność hydrauliczna z wodami podziemnymi, a retencja wody na 

przyległych obszarach jest zachowana. W rzekach silnie zmodyfikowanych i skanalizowanych, ze 

względu na jednolity kształt, nie ma ostoi przy niskim przepływie i mogą one stać się nieodpowiednim 

środowiskiem dla bytowania wielu organizmów. Ponadto negatywne oddziaływanie barier 

zlokalizowanych na ciekach zawsze ulega wzmocnieniu w warunkach niskiego przepływu. 

Oznacza to, że warunki hydromorfologiczne musza być również brane pod uwagę w odniesieniu do 

środków łagodzących skutki suszy i w zarządzaniu niskimi przepływami. Dlatego hydromorfologia jest 

jednym z kluczowych zagadnień w projekcie NEYMO-NW. Ogólnym celem NEYMO-NW jest 

zintensyfikowanie współpracy instytucjonalnej w zakresie zrównoważonego gospodarowania 

zasobami wodnymi. Zagadnienie hydromorfologii jest przedmiotem rozważań w dwóch działaniach 

projektu: w zakresie działania 1.5 porównano polskie i saksońskie metody oceny stanu 

hydromorfologicznego Nysy Łużyckiej oraz wyniki przeprowadzonych waloryzacji 

hydromorfologicznych. Ponadto w celu  poprawy stanu hydromorfologicznego dla wybranych 

obszarów rzeki w ramach niniejszego opracowania planuje się opracowanie koncepcji, której celem 

jest pokazanie, w jaki sposób polepszenie stanu hydromorfologicznego może przyczynić się do 

efektywnego zarządzania wodami w warunkach niskich wód.  
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Wynika z tego, że hydromorfologia musi być brana pod uwagę jako istotny czynnik w planowaniu 

działań łagodzących skutki suszy w gospodarce wodnej w warunkach występowania niskich wód. Z 

tego powodu jest to jednym z głównych punktów projektu NEYMO-NW. Ogólnym celem projektu jest 

zintensyfikowanie współpracy pomiędzy odpowiedzialnymi instytucjami i społecznością lokalną w 

celu wdrożenia RDW i niezbędnych działań dla ochrony zasobów wodnych w zlewni Nysy Łużyckiej ze 

szczególnym uwzględnieniem niskich stanów. Obejmuje to również przygotowanie Ekspertyzy 

dotyczącej waloryzacji hydromorfologicznej (IMGW 2020), w której porównane zostały metody oceny 

stanu hydromorfologicznego i uzyskane wyniki dla Nysy Łużyckiej po stronie polskiej i saksońskiej. 

Natomiast opracowanie Projekt pilotażowej poprawy stanu hydromorfologicznego dla wybranych 

odcinków Nysy Łużyckiej pokaże, jak poprawa stanu hydromorfologicznego może wspierać efektywną 

gospodarkę zasobami wodnymi przy niskich stanach. 

Celem niniejszego raportu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji pilotażowej poprawy stany 

hydromorfologicznego. W pierwszej kolejności krótko przedstawiono sytuację wyjściową - aktualny 

stan hydromorfologiczny  (na podstawie wspomnianego powyżej raportu) i zastosowane stosowane 

metody oceny. Omówiono koncepcję opracowania wspólnej bazy danych o stanie i problemach 

hydromorfologicznych (w szczególności dotyczących drożności cieku). Przedstawiono koncepcję 

stworzenia wspólnej bazy danych budowli hydrotechnicznych, uwzględniającej w szczególności 

zaburzenia w zakresie ciągłości ekologicznej cieku. Następnie wyjaśniono niektóre specyficzne 

warunki Nysy Łużyckiej dotyczące hydromorfologii i niskich stanów wód. Zakładając, że działania na 

rzecz poprawy stanu hydromorfologicznego (w tym przywrócenie ciągłości) mogą być wdrażane 

sukcesywnie, małymi krokami, wprowadzono i przybliżono pojęcie „efekt promieniowania” 

wprowadzonych w ciek elementów (np. głazów) („stream effect stepping stone") (Meier et al. 2012, 

DRL 2008). Opiera się to na założeniu, że znaczna poprawa stanu ekologicznego w odniesieniu do 

urozmaicenia siedlisk i podniesienia biologicznej różnorodności jest możliwe bez doprowadzenia 

całego biegu rzeki, pod względem hydromorfologicznym, do stanu zbliżonego do naturalnego. 

Wprowadzenie elementów wywierających taki wpływ (promieniowania) może prowadzić do 

ponownego wprowadzenia lub stabilizacji gatunków wrażliwych ekologicznie, nawet jeśli naturalne 

lub seminaturalne warunki hydromorfologiczne nie zostaną w pełni odtworzone. Taką "koncepcję 

podstawową" przygotowano dla analizowanego odcinka Nysy Łużyckiej. Celem tego działania jest 

pokazanie ogólnego znaczenia hydromorfologii dla wdrażania RDW, zwłaszcza w odniesieniu do 

warunków niskiego przepływu. Po zapoznaniu się z opracowaniem mieszkańcy i zainteresowane 

strony będą uświadomieni i przygotowani, czego można oczekiwać po działaniach mających na celu 

poprawę stanu hydromorfologicznego, a to zwiększy ich akceptację. Szczegółowe koncepcje realizacji 

będą wykonywane już podczas dalszych etapów planowania. 

 

2. Ocena hydromorfologiczna: miary, metody oceny i różnice 

między krajami 
Biorąc pod uwagę znaczenie hydromorfologii dla dobrego stanu ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych i usług ekosystemowych, należy zwrócić należytą uwagę na metodykę oceny stanu 

hydromorfologicznego. W szczególności na rzekach międzynarodowych istotne jest skoordynowane 

podejście i trzymanie się jednolitych standardów oceny hydromorfologicznej. Szczegółowy przegląd 

i porównanie metod stosowanych po obu stronach Nysy Łużyckiej przez Polskę i Saksonię zawiera 

odrębna publikacja (waloryzacja hydromorfologiczna). Tutaj podajemy tylko podstawowe informacje, 

aby podkreślić główne założenia i różnice. 

http://neymo.imgw.pl/pub/NEYMO-NW-1.5_PL.pdf
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2.1 Saksońska metoda oceny stanu hydromorfologicznego 
Mapowanie jakości struktury cieku (waloryzacji hydromrofologicznej) Nysy Łużyckiej na saksońskim 

odcinku dokonano w 2008 r. i ponownie w 2016 r. Badania uzupełniające przeprowadzono w 2018 

i 2019 roku na wybranych stanowiskach. Wyniki dostępne są na platformie danych iDA (patrz Rys. 3 

i 4). Metodologia była zasadniczo zgodna z tą zastosowaną przez Gellerta i in. (2014), uprzednio 

opisanej dla Nadrenii Północnej-Westfalii. Generalnie opiera się ona na metodzie opracowanej 

w Niemczech przez Federalną i Krajową Grupę Roboczą ds. Wody (LAWA) w ramach wdrażania RDW 

(LAWA, 2002). Odcinki pomiarowe na Nysie Łużyckiej obejmują 100 i 500 m, zbieranie danych 

odbywa się poprzez inspekcje terenowe. Uwzględnia się sześć głównych parametrów, co pozwala na 

oddzielną ocenę trzech stref: koryta rzeki, brzegów (po obu stronach) i terenu przyległego (po obu 

stronach). System punktacji jest siedmiostopniowy - od 1 = naturalna (niezmieniona) do 7 = 

całkowicie zmieniona z użyciem odpowiednich kodów kolorów. Wykorzystanie ustalonego zakresu 

punktacji (Gelert i in. 2014) umożliwia przeliczenie uzyskanej punktacji do pięciostopniowego 

systemu zgodnego z RDW. 

 

OBJAŚNIENIA: 0- keine Daten- brak danych, 1- unverändert – niezmieniony, 2 - gering verändert- mało zmieniony, 3 - maβig 
verändert – umiarkowanie zmieniony, 4 - deutlich verändert – wyraźnie zmieniony, 5 - stark verändertk – silnie zmieniony, 6 
- sehr starkveränder – bardzo silnie zmieniony,  7 - vollständig verändert – całkowicie zmieniony. 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm
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Rys. 3 Zrzut ekranu platformy iDA przedstawiający ocenę przekroju przedstawionego na Rys. 1 z kartowania LfULG w 2016 
roku w 5 strefach: koryto rzeki, brzegi lewy / prawy, przyległe tereny po lewej / prawej stronie doliny. Kolor niebieski oznacza 
„nieznacznie zmieniony”, ciemnozielony „umiarkowanie zmieniony”, jasnozielony „znacznie zmieniony”, żółty „mocno 
zmieniony”. 

 

OBJAŚNIENIA: 0- keine Daten- brak danych, 1- unverändert – niezmieniony, 2 - gering verändert- mało zmieniony, 3 - maβig 

verändert – umiarkowanie zmieniony, 4 - deutlich verändert – wyraźnie zmieniony, 5 - stark verändertk – silnie zmieniony, 6 

- sehr starkveränder – bardzo silnie zmieniony,  7 - vollständig verändert – całkowicie zmieniony. 
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Rys. 4 Zrzut ekranu platformy iDA pokazujący ocenę przekroju przedstawionego na Rys. 2 z kartowania LfULG w 2016 roku 
w 5 strefach: koryto rzeki, brzegi lewy / prawy, przyległe tereny po lewej / prawej stronie doliny. Kolor żółty oznacza „silnie 
zmieniony”, pomarańczowy „bardzo silnie zmieniony”. 

2.2 Metoda polska (HIR) 
Obecnie obowiązującą w Polsce metodą oceny hydromorfologicznej cieków powierzchniowych jest –

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

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. W pierwszym etapie wykonywana jest ocena opierająca się na danych GIS (ocena 

kameralna). Następnie przeprowadza się ocenę terenową w 1 do 3 odcinkach badawczych (ilość 

odcinków uzależniona jest od niejednorodności użytkowania terenu strefie doliny rzecznej). 

Analogicznie do metody saksońskiej, koryto, brzegi i teren przylegający do cieku ocenia się na 

szerokości 50 m (szerokość koryta rzeki ≤ 30 m) lub 100 m (szerokość koryta rzeki> 30 m). 

Ostatecznie wartość multimetriksu HIR oblicza się na podstawie wskaźników różnorodności 

hydromorfologicznej i przekształcenia hydromorfologicznego (szczegóły - patrz raport waloryzacja 

hydromorfologiczna) dla pięciu klas stanu hydromorfologicznego zgodnie z wytycznymi RDW. 

Ogólna ocena poszczególnych odcinków rzek na obszarze między Zittau i Podrosche różni się między 

tymi dwiema metodami, w niektórych przypadkach o jedną klasę. Ogólnie można jednak stwierdzić, 

że stan hydromorfologiczny Nysy Łużyckiej na tym odcinku może być sklasyfikowana co najwyżej w 

klasie 3 z 5 możliwych poziomów zgodnie z RDW (patrz j.w. raport z waloryzacji 

hydromrofologicznej). Zgodnie z 7-stopniową oceną niemiecką dla poszczególnych jednolitych części 

wód powierzchniowych (JCWP) na tym odcinku osiągnięto maksymalnie 5 ("silnie zmienione"). 

 

3. Specyficzne problemy na Nysie Łużyckiej 
W odniesieniu do hydromorfologii Nysy Łużyckiej należy wziąć pod uwagę pewne szczególne 

uwarunkowania: 

http://neymo.imgw.pl/pub/NEYMO-NW-1.5_PL.pdf
http://neymo.imgw.pl/pub/NEYMO-NW-1.5_PL.pdf
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3.1 Status rzeki - ciek graniczny 
Zgodnie z umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o Traktacie 

granicznym z dnia 16.09.2004 r. o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych 

i wodach granicznych, przebieg linii granicy na rzekach granicznych odpowiada medianie między 

dwoma liniami brzegowymi rzeki, określoną przy średnim stanie wody (art. 3). W przypadku istotnej 

zmiany mediany w wyniku procesów naturalnych, uzgodniony przebieg granicy jest obowiązujący do 

czasu aż obie strony uzgodnią zmianę. Prawo stanowi również, że obie strony biorą pod uwagę 

ochronę środowiska podczas prac związanych z utrzymaniem i oznakowaniem granicy (art. 8, 

Dz.U.2010.90.590). 

W konsekwencji przepisy te zawierają pewną swobodę we wdrażaniu, zwłaszcza w odniesieniu do 

kwestii ochrony środowiska. Na tym etapie musi pozostać otwarte, w jakim stopniu te aspekty były 

dotychczas brane pod uwagę (np. po naprawie szkód powodziowych) i czy nastąpiły lub następują 

zmiany w następstwie prac utrzymaniowych w ostatnich latach. 

3.2 Elektrownie wodne i duża liczba jazów 
Na saksońsko-polskim odcinku Nysy Łużyckiej znajduje się 15 elektrowni wodnych (MEW) oraz duża 

liczba budowli poprzecznych (jazy, progi itp. ). Saksońska baza danych struktur poprzecznych (QBW-

DB) zawiera 40 takich struktur, z których około połowa (23) całkowicie (14) lub częściowo (9) 

upośledza drożność Nysy Łużyckiej dla organizmów wodnych. W związku z tym stanowią one istotne 

bariery dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego zgodnie z wymogami RDW. Chociaż niektóre z 

tych struktur zostały już zdemontowane lub zostały przebudowane, a dalsze działania mające na celu 

osiągnięcie ciągłości ekologicznej są na etapie planowania (MKOO 2019; patrz też rozdz. 5), to wciąż 

brak ciągłości pozostaje głównym problemem w obszarze hydromorfologii dla osiągnięcia dobrego 

stanu ekologicznego. Jest to tym bardziej istotne, że ocena, czy budowle są drożne, nie jest spójna. W 

kilku przypadkach jest ona gorzej oceniana w saksońskiej bazie danych struktur poprzecznych (QBW-

DB) niż w zestawieniu MKOO (patrz Tab. 1). 

Podsumowująca rozszerzona lista struktur poprzecznych (lista MKOO uzupełniona o QBW-DB) 

zawiera 24 obiekty (Tab. 1), z których tylko jedna jest w pełni drożna. Uzupełnienia z bazy QBW-DB 

dotyczyły kilku progów i jazu (w Hagenwerder), a także pewnych różnic w ocenie drożności.  

https://www.smul.sachsen.de/Wehre/
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Tabela 1 Budowle piętrzące na saksońsko-polskim odcinku rzeki Nysy Łużyckiej. Za MKOO 2019 (Tabela 2.4.2) uzupełnione na podstawie QBW-DB (Saksońskiej Bazy Budowli Piętrzących). 
Querbauwerksdatenbank.  

Km 
biegu 
rzeki 

Miejscowość 
Budowla 

poprzeczna 
Funkcja Przepławka/drożność 

Różnice w ocenie wg 
QBW-DB 

Działania / Potrzeba działań 
(MKOO / dodano wg QBW-DB) 

Kompetencje 

79,6 Bad Muskau / Łęknica Jaz Energetyka brak/brak drożności - Budowa przepławki DE (SN) 

93,0 Pechern / Przysieka Jaz, el. wodna Energetyka jest/drożna Tylko w górę rzeki - PL 

103,0 Klein Priebus / 
Bukowa – Próg wodny 
20 

Próg wodny - - Brak drożności Rozbiórka lub przebudowa DE (SN) 

103,1 Klein Priebus / 
Bukowa 

Jaz, el. wodna Energetyka jest/drożna Tylko w górę rzeki / Modernizacja PL 

111,6 Brischkenwehr / 
Sobolice 

Jaz, el. wodna Energetyka jest/drożna Tylko w górę rzeki / Modernizacja PL 

114,5 Lodenau/ Sobolice Jaz, el. wodna Energetyka brak/brak drożności - Budowa przepławki DE (SN) 

116,9 Bremenwerk/ 
Sobolice 

Jaz, el. wodna Energetyka jest/drożna Tylko w górę rzeki / Modernizacja DE (SN) 

123,2 Dachwehr 
Rothenburg/Sobolice 

Jaz 
Stabilizacja 
dna 

brak/brak drożności - 
Rozbiórka lub zainstalowanie 
rampy dla ryb – plan na 2013 r. 

DE (SN) 

126,3 Nieder-Neundorf / 
Bielawa Dolna 

Jaz, el. wodna Energetyka jest/drożna Tylko w górę rzeki / Modernizacja DE (SN) 

137,6 Zodel/ Pieńsk 
Jaz 

Energetyka / 
Pobór wody 

jest/brak drożności - 
Przebudowa istniejącej 
przepławki 

PL 

146,9 Ludwigsdorf / 
Jędrzychowice 

Jaz, el. wodna Energetyka jest/drożna Tylko w górę rzeki / Modernizacja DE (SN) 

 

 

 

 

 

https://www.smul.sachsen.de/Wehre/
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Km 
biegu 
rzeki 

Miejscowość 
Budowla 
poprzeczna 

Funkcja Przepławka/drożność 
Różnice w ocenie 
wg QBW-DB 

Działania / Potrzeba działań 
(MKOO / dodano wg QBW-DB) 

Kompetencje 

151,7 Görlitz 
Altstadt/Zgorzelec  

Jaz, el. wodna Energetyka brak/brak drożności - Wykonanie bystrza kamiennego DE (SN)/PL 

153,7 Görlitz 
Obermühle/Zgorzelec 

Jaz, el. wodna Energetyka brak/brak drożności - Wykonanie bystrza kamiennego DE (SN) 

157,5 Görlitz 
Weinhübel/Koźlice 

Jaz, el. wodna Energetyka brak/brak drożności - 
Wykonanie bystrza kamiennego, 
planowane w 2021 r. 

DE (SN) 

159,9 Köslitz/ Koźlice Jaz Stabilizacja dna brak/brak drożności - Planowana jest przepławka PL 

160,9 Deutsch Ossig /Koźlice Jaz Stabilizacja dna brak/brak drożności - Wykonanie bystrza kamiennego DE (SN) 

167,1 Spundwandwehr 
Hagenwerder 

Jaz - - Brak drożności 
Przebudowa, planowana w 2021 
r. 

DE (SN) 

171,0 Apeltmühle Leuba/ 
Reczyn 

Jaz, el. wodna Energetyka jest/drożna Tylko w górę rzeki / Modernizacja DE (SN) 

174,0 Grunauer Mühle 
Ostritz/ Krzewina 

Jaz Stabilizacja dna brak/brak drożności - Wykonanie bystrza kamiennego PL 

178,8 KlosterMarienthal/Posa
da 

Jaz, el. wodna Energetyka jest/drożna Brak drożności / Modernizacja DE (SN) 

188,1 Próg wodny 42 Próg wodny   Tylko w górę rzeki / Modernizacja DE (SN) 

188,6 Hirschfelde/Turoszów Jaz, el. wodna Energetyka jest/drożna Tylko w górę rzeki / Modernizacja DE (SN) 

196,4 Zittau/Sieniawka Jaz Stabilizacja dna brak/drożna - - DE (SN) 

198,3 Próg wodny 63 powyżej 
wodowskazu Hartau Próg wodny - - Brak drożności / Rozbiórka lub przebudowa DE (SN) 
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3.3 Obecne i przyszłe zapotrzebowanie na wodę 
W rejonie Nysy znajduje się kilka odkrywkowych kopalń węgla brunatnego. Po stronie niemieckiej 

dwie z nich są już zamknięte i zrekultywowane w kierunku wodnym (Olbersdorf, Berzdorf). Kopalnia 

Turów znajdująca się po polskiej stronie jest nadal czynna. Obniżenie poziomu wód podziemnych w 

związku z funkcjonowaniem kopalni ma ogromny wpływ na hydrologię obszaru. Podczas napełniania 

wodą wyrobiska nieczynnej kopalni zwiększa się zapotrzebowanie na wodę powierzchniową, 

ponieważ napełnianie tylko wodami podziemnymi spowodowałoby ogromne problemy z jakością 

wody (zakwaszenie, zanieczyszczenie związkami żelaza i siarczanami). 

Po stronie saksońskiej dla całego regionu Łużyc (w dużej mierze w obszarze zlewni Szprewy) 

stworzono plany w zakresie rekultywacji obszaru po planowanym zaprzestaniu  wydobycia węgla ok. 

2038 r. Rząd federalny zapewni środki finansowe dla zrealizowania planowanych prac. Podobne 

plany zostały stworzone po stronie polskiej w odniesieniu do zamknięcia odkrywki Turów. Wszelki 

rozwój gospodarczy wymaga wody, a zalewanie wyrobisk pokopalnianych wymaga znacznych ilości 

wód powierzchniowych. Przy planowaniu rozwoju gospodarczego w kierunku neutralnego pod 

względem emisji gazów cieplarnianych, oszczędzania zasobów i zrównoważonego regionu 

modelowego należy niewątpliwie wziąć pod uwagę ograniczone zasoby wodne. 

3.4 Obecna i przyszła dostępność zasobów wodnych 
Obszar Nysy Łużyckiej, zwłaszcza jej niżej położone części, należą w Europie Środkowej do regionów 

suchych, np. potwierdzają to dane długookresowe za okres porównawczy 1961-1990 (DWD). 

Prognozy klimatyczne wskazują, że w przyszłości region ten będzie jeszcze bardziej dotknięty suszą 

i niskim poziomem wody (LfULG, 2020). 

 

4. Efekt promieniowania  
Ponieważ Nysa Łużycka na wielu odcinkach została sklasyfikowana jako "silnie zmieniona" celem 

wskazanym RDW na tych obszarach jest osiągnięcie "dobrego potencjału ekologicznego" (MKOO 

2021). W odniesieniu do warunków hydromorfologicznych cel ten może być osiągnięty jedynie 

stopniowo, gdyż renaturyzacja zdegradowanych odcinków wymaga często dużych nakładów 

finansowych. Przy odpowiednim zaplanowaniu stopniowej poprawy warunków 

hydromorfologicznych można również wzmocnić i poprawić warunki ekologicznie fragmentów 

pomiędzy zrenaturalizowanymi odcinkami. To jest główna idea koncepcji efektu promieniowania 

(Meier et al., 2012, Rys. 5). 

4.1 Wprowadzenie do koncepcji 
Naturalne lub zrenaturyzowane fragmenty cieku z siedliskami o stabilnie rozwiniętych (sub-) 

populacjach gatunków docelowych działają jako „źródło promieniowania (zasilania)”, z którego 

organizmy danego gatunku rozprzestrzeniają się poprzez „ścieżki promieniowania” i docierają do 

miejsc, w których nie wykonywano inwestycji. Czyli „źródłem zasilania" danego gatunku są miejsca 

(o właściwym siedlisku), z którego organizmy rozprzestrzeniają się do przyległych, 

hydromorfologicznie zmienionych fragmentów rzeki, które nie są odpowiednie jako stałe siedlisko. 

Proces ten zachodzi głównie w dół rzeki, ale w przypadku organizmów aktywnie migrujących może 

zachodzić również w górę rzeki od źródła promieniowania. Długość odcinka, na którym zachodzi 

przemieszczanie się organizmów ze źródła (długość „ścieżki promieniowania”) może zostać 

zwiększona, jeśli na odcinku rzeki między dwoma źródłami promieniowania dostępne są przystanki 

populacyjne, które chociaż nie nadają się jako stałe siedlisko dla gatunków docelowych, oferują 

miejsce schronienia, żerowania itp.  
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Zasięg oddziaływania źródła promieniowania zależy od wymagań siedliskowych gatunków 

docelowych, natomiast długość „ścieżki promieniowania” jest uzależniona od odległości między 

przystankami populacyjnymi, mobilności danego gatunku i typu rzeki (krótsza w rzekach górskich niż 

nizinnych).  

Długość źródeł promieniowania zazwyczaj mieści się w przedziale 1-2,5 km, długość „ścieżek” może 

wynosić do 5 km a nawet> 10 km dla ryb. W przypadku makrozoobentosu jest to przeważnie około 

dwukrotność długości źródła promieniowania (nie biorąc pod uwagę przystanków populacyjnych) 

(DRL 2009). Źródła promieniowania mogą również znajdować się na dopływach. Oczywiście długości 

„ścieżek promieniowania” mogą zostać skrócone przez bariery znajdujące się w korycie rzeki, takie 

jak jazy lub odcinki zabudowane rzeki, które działają jako zapory zarówno dla substratów, jak 

i organizmów. Bariery mogą mieć również charakter chemiczny, np. gdy jakość wody jest znacznie 

obniżona przez oddziaływanie punktowego źródła zanieczyszczeń nagle zmieniającego jakość wody.  

 

 

OBJAŚNIENIA: Strahlursprung – źródło promieniowania; Strahlweg – ścieżka promieniowania; Stralwegverlängerung durch 
Trittsteine – ścieżka promieniowania wydłużona z pomocą przystanków populacyjnych; Strahlweg mit Störung – ścieżka 
z przeszkodą (blokadą); Strahlusprung im Nebengewässer – źródło promieniowania w dopływie (lub bocznym rozlewisku); 

Rys.5 Ilustracja koncepcji efektu promieniowania ze źródłami promieniowania (Strahlursprung), ścieżkami promieniowania  
i przystankami populacyjnymi, które mogą wydłużyć ścieżkę promieniowania  (Żródło: DRL, 2008). 

 

W przypadku renaturyzacji zdegradowanych odcinków rzek i przekształcania ich w źródła 

promieniowania ważne jest aby nie znajdowały się one bezpośrednio ponad dużą barierą (źródłem 

presji), czy to fizycznej (jaz, rura), czy fizykochemicznej (np. w postaci zrzutu zanieczyszczonych 

ścieków). Taka lokalizacja ograniczałaby planowany efekt ekologiczny. Natomiast umiejscowienie 

źródła promieniowania kilka kilometrów w górę rzeki od bariery przyniosłoby korzyści na odcinkach 

rzeki pomiędzy nimi, a dodatkowo umieszczenie przystanków populacyjnych wzmocniłoby ścieżkę 

promieniowania. 

4.2 Zastosowanie koncepcji efektu promieniowania na wybranych odcinkach Nysy 

Łużyckiej 
W ogólnej ocenie struktury wód (ocenie hydromorfologicznej) Nysy Łużyckiej (Strukturkartierung 

2016, LfULG: iDA), można dostrzec wiele krótkich odcinków, które zostały ocenione jako 

„umiarkowanie zmienione” (poziom 3 według siedmiostopniowej oceny), choć większość odcinków 

uzyskała niższą ocenę. Patrząc na oceny składowych elementów, czyli koryta rzeki, brzegów i 

przyległych terenów, tylko ten ostatni element został oceniony częściowo jako „niezmieniony”, 

prawie wyłącznie po stronie polskiej. Jeśli chodzi o koryto i brzegi, najlepsze uzyskane wyniki, czyli o 

hydromorfologii charakteryzującej się „nieznaczną zmianą” stwierdzono tylko na stosunkowo 

nielicznych odcinkach rzeki, głównie w dolnym biegu (por. Rys. 1 i 3). Pozostałe odcinki rzek, 

zwłaszcza te w górnym biegu, zostały gorzej ocenione (por. Rys. 2 i 4).  
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Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia można wnioskować, że to właśnie niska ocena elementów 

hydromorfologicznych w znacznym stopniu przyczynia się do nieosiągania dobrego stanu 

ekologicznego Nysy Łużyckiej lub dobrego potencjału ekologicznego. I odwrotnie, można założyć, że 

poprawa hydromorfologii znacznie przyczyniłaby się do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego. 

W celu osiągnięcia jak największej skuteczności, koncepcja efektu promieniowania powinna być 

stosowana w przyszłych działaniach, mających na celu poprawę stanu hydromorfologicznego Nysy 

Łużyckiej.  

Planując zatem miejsca, w których umiejscowienie źródeł promieniowania byłoby najbardziej 

korzystne, należy wziąć pod uwagę następujące przesłanki:  

1. Lokalizację budowli hydrotechnicznych stanowiących bariery, takich jak np. jazy 

(z uwzględnieniem planów ich usunięcia lub modernizacji technicznej) przy czym źródła 

promieniowania nie lokalizować bezpośrednio powyżej bariery. 

2. Aktualny stan hydromorfologiczny, np. obszary, na których niewielkie działania mogą już być 

bardzo skuteczne, ponieważ te odcinki rzeki są już w stosunkowo dobrym stanie. 

Jeśli chodzi o pierwszy punkt, odcinki w okolicy lub bezpośrednio w górę rzeki od miasta Görlitz / 

Zgorzelec są mniej odpowiednie do wdrażania środków mających na celu poprawę stanu 

hydromorfologicznego, ponieważ istnieje kilka poprzecznych struktur zarówno poniżej, jak i powyżej 

miasta, które przerywają ciągłość cieku. Stąd poprawa stanu między dwoma jazami miałaby niewielki 

wpływ, a ponadto warunki panujące na obszarach miejskich zwykle dają niewielką możliwość 

gruntownej poprawy hydromorfologii. Dalej w górę rzeki, w rejonie Zittau, stan hydromorfologiczny 

podlegał znacznym zmianom na długich odcinkach, tak więc poprawa stanu wymagałaby dużego 

nakładu finansowego. Warunki do poprawy stanu hydromorfologicznego poniżej Görlitz można 

ogólnie określić jako dobre, pod warunkiem, że poprzeczne struktury, które nie zapewniają ciągłości, 

zostaną rozebrane lub przebudowane. Z uwagi na powyżej wspomniane warunki przedstawiono 

koncepcję pilotażową na odcinku rzeki powyżej Görlitz i pokazano, jak koncepcja efektu źródła 

promieniowania może przyczynić się do poprawy stanu hydromorfologicznego, a tym samym stanu 

ekologicznego Nysy Łużyckiej. Rozpatrywany odcinek jednolitej części wód jest uważany za naturalną 

część wód (dalej w górę cieku Nysa Łużycka została sklasyfikowana jako silnie zmieniona, MKOO 

2015) i w konsekwencji musi osiągnąć dobry stan ekologiczny zgodnie z wytycznymi RDW. 

Należy podkreślić, że głównie pod uwagę brany jest czynnik hydromorfologiczny (w tym drożność) 

przy wyborze możliwych lokalizacji źródeł promieniowania i przystanków populacyjnych. W praktyce 

planistycznej należy dodać kolejne czynniki: dane o użytkowaniu gruntów, obszary Natura 2000 i inne 

obszary chronione, zrzuty i pobory wody, dane o jakości wody i siedliskach organizmów, a także 

dostępne dokumenty planistyczne (LANUV 2011). 

5. Pilotażowa koncepcja poprawy warunków 

hydromorfologicznych na wybranych stanowiskach Nysy 

Łużyckiej  
Uwzględniając struktury poprzeczne (Tab. 1) oraz kryteria wymienione w punkcie 4.2, odcinek Nysy 

Łużyckiej pomiędzy jazem Turów/Hirschfelde (km 188,1) a Görlitz (WKA Obermühle, km 154,2) 

wydaje się być szczególnie odpowiedni (OWK 674-5) do osiągnięcia znaczącej poprawy 

hydromorfologicznej przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy. Dwa obszary kwalifikują się jako 

miejsca, które stosunkowo łatwo można by było zmienić w źródła promieniowania: stosunkowo długi 

odcinek rzeki poniżej Hirschfelde (około 185 km) i obszar poniżej Hagenwerder (km 168-172). 
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5.1 Odcinek Hirschfelde - Hagenwerder 

Stan obecny 
Poniżej Hirschfelde (ok. km 188, odcinek ID 1590) ogólna ocena stanu hydromorfologicznego według 

oceny w pięciu klasach zgodnie z RDW wynosi 3, zgodnie z siedmioklasowym systemem niemieckim 

lub saksońskim (SN) 4. Jednak potencjał do zmian uwidacznia się w lepszych ocenach niektórych 

głównych parametrów, zwłaszcza na prawym brzegu i terenach przylegających. Dlatego na tym 

odcinku, jak i następnych powinno się zlokalizować źródło promieniowania. Odcinek o numerze kodu 

1545 jest oceniany o jedną o klasę wyżej w obu systemach oceny. A poniżej Ostritz (odcinek 1480) 

stan ten był głównie klasyfikowany w klasie 4 (RDW) lub 5 (SN). Do Hagenwerder stan pozostaje w 

klasie 3 (WFD) lub 4 (SN), z jedną przerwą w miejscowości Leuba (odcinek 1445).  

 

OBJAŚNIENIA: WKA – elektrownia wodna, 0- keine Daten- brak danych, 1- unverändert – niezmieniony, 2 - gering verändert- 

mało zmieniony, 3 - maβig verändert – umiarkowanie zmieniony, 4 - deutlich verändert – wyraźnie zmieniony, 5 - stark 

verändertk – silnie zmieniony, 6 - sehr starkveränder – bardzo silnie zmieniony,  7 - vollständig verändert – całkowicie 

zmieniony. 

Rys. 6 Odcinek Nysy Łużyckiej w rejonie Hirschfelde - Ostritz przedstawiający ogólną ocenę stanu hydromorfologicznego 
w skali siedmiostopniowej. Zielony owal oznacza możliwą lokalizację źródła promieniowania, gwiazdy wskazują na 
potencjalne umieszczenie przystanku populacyjnego.  
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Planowane działania  
Zgodnie z informacjami w tabeli 1 planowana jest przebudowa przepławki na elektrowni wodnej 

Kloster Marienthal (km 178.8, odcinek 1525). Budowla ta wg QBW-DB nie jest drożna pomimo 

istnienia przepławki. Nie jest znany jednak horyzont czasowy inwestycji. Natomiast jaz 

w Hagenwerder (Rys. 7) ma zostać rozebrany w 2021 roku (patrz tabela 1). 

 

Rys. 7 Jaz w Hagenwerder (źródło: QBW-DB) 

Pozostałe bariery 
Dla jazu Grunauer Mühle (jaz Krzewina - PL), który według QBW-DB nie jest drożny, nie ma jeszcze 
planu rozbiórki ani przebudowy. Według QBW-DB przepławka na jazie elektrowni Apelt Mühle jest 
drożna tylko w górę rzeki. Na chwile obecna nie są znane plany odnośnie ewentualnych zmian 
służących poprawie drożności tego obiektu.  
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Rys.  8 Jaz Grunauer Mühle (jaz Krzewina – PL, źródło: QBW-DB) 

Potencjalne przystanki populacyjne 
Aby uzyskać połączenie między odcinkiem ID 1545 (ok. 183 km) a możliwym następnym źródłem 

promieniowania w pobliżu Hagenwerder (od km 168, odcinek 1400), należy umiejscowić przystanki 

na odcinkach 1530 (powyżej elektrowni Marienthal), 1510, 1470, 1450 (powyżej elektrowni Apelt 

Mühle Leuba, km 171,7) oraz w rejonie odcinka 1420 (zob. Rys. 10). Aktualna ocena dla wszystkich 

tych obszarów to 3 (RDW) lub 4/5 (SN). Prawy brzeg i strefa doliny rzecznej po prawej stronie na 

części odcinków uzyskały lepsza klasę.  
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OBJAŚNIENIA:  0- keine Daten- brak danych, 1- unverändert – niezmieniony, 2 - gering verändert- mało zmieniony, 3 - maβig 

verändert – umiarkowanie zmieniony, 4 - deutlich verändert – wyraźnie zmieniony, 5 - stark verändertk – silnie zmieniony, 

6 - sehr starkveränder – bardzo silnie zmieniony,  7 - vollständig verändert – całkowicie zmieniony. 

Rys. 9 Możliwe przystanki populacyjne na odcinku nr 1470 Nysy Łużyckiej (źródło: iDa)  

W odniesieniu do koryta rzeki, oprócz wspomnianych środków, zaleca się umożliwienie rozwoju 

naturalnej dynamiki przepływu. W szczególności powinno się wprowadzić zmiany w strefie brzegowej 

i zalewowej (potencjalnie stanowiącej siedliska lasów łęgowych), zwłaszcza po stronie saksońskiej, 

polegające na zdemontowaniu lub zmiany typu umocnienia brzegów lub wprowadzeniu nasadzeń 

roślin lokalnych. 
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5.2 Odcinek Hagenwerder – Görlitz 

Stan obecny  
W okolicy  Hagenwerder odcinki ID 1400 i 1380 są sklasyfikowane odpowiednio w klasie 2 (WFD) i 3 

(SN). Źródło promieniowania można przygotować poprzez modernizację odcinka rzeki pomiędzy nimi. 

Poniżej znajdują się dwa niedrożne jazy (Deutsch-Ossig i Köslitz), odpowiadające im odcinki w Köslitz 

są oceniane odpowiednio niżej (1340) niż odcinki sąsiednie. Jaz Weinhübel (1315) również nie jest 

jeszcze drożny. Bezpośrednio poniżej znajduje się lepiej oceniany odcinek, ale w dalszym biegu rzeki 

jej ciągłość na obszarze starego miasta Görlitz jest przerwana przez dwa jazy. 

 

OBJAŚNIENIA: Wehr – jaz, 0- keine Daten- brak danych, 1- unverändert – niezmieniony, 2 - gering verändert- mało 

zmieniony, 3 - maβig verändert – umiarkowanie zmieniony, 4 - deutlich verändert – wyraźnie zmieniony, 5 - stark verändertk 

– silnie zmieniony, 6 - sehr starkveränder – bardzo silnie zmieniony,  7 - vollständig verändert – całkowicie zmieniony. 

Rys. 10 Odcinek Nysy Łużyckiej w rejonie Hagenwerder - Görlitz Weinhübel przedstawiający ogólną ocenę stanu 
hydromorfologicznego w 7 klasach. Zielony owal oznacza możliwa lokalizację źródła promieniowania, gwiazdy oznaczają 
potencjalną lokalizację przystanków populacyjnych. 

 

Planowane działania  
Jaz kamienny Weinhübel (km 158,2, odcinek ID 1315) ma zostać całkowicie udrożniony w 2021 roku.  
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Rys 11 Jaz w Weinhübel (źródło: QBW-DQ) 

Pozostałe bariery  
Według QBDB jazy Deutsch-Ossig (km 161,6) i Köslitz (km 160,5) nie są drożne. Obecnie nie ma 

planów ich przebudowy ani demontażu. Działania te powinny być traktowane priorytetowo, aby 

osiągnąć ciągłość ekologiczną na całym analizowanym odcinku cieku. 

 

Rys. 12 Jaz Deutsch-Ossig (źródło: QBW-DB) 
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Rys. 13 Jaz Köslitz (zródło: QBW-DB) 

 

Potencjalne przystanki populacyjne  
Aby połączyć odcinek między Hagenwerder i Görlitz, należy umiejscowić przystanki na odcinkach 

1360 i 1345. Rozbiórkę jazu w Weinhübel (sekcja 1315) należy wykorzystać do zagospodarowania 

tego obszaru również jako przystanek populacyjny, jeszcze przed odcinkiem o gorszej klasie na 

obszarze miasta Görlitz, który planuje się udrożnić w dłuższej perspektywie czasowej. Następne 

źródło promieniowania powinno znajdować się poniżej za przestrzenią miejską. Istnieją ku temu 

korzystne warunki. Oprócz istniejących barier dotyczy to całego obszaru poniżej Görlitz do granicy 

saksońsko-brandenburskiej. 

 

OBJAŚNIENIA:  0- keine Daten- brak danych, 1- unverändert – niezmieniony, 2 - gering verändert- mało zmieniony, 3 - maβig 

verändert – umiarkowanie zmieniony, 4 - deutlich verändert – wyraźnie zmieniony, 5 - stark verändertk – silnie zmieniony, 6 

- sehr starkveränder – bardzo silnie zmieniony,  7 - vollständig verändert – całkowicie zmieniony. 

Rys. 14 Potencjalna lokalizacja ostoi w odcinku 1360 Nysy Łużyckiej (źródło: iDA). Ocena ogólna (po lewej) i ocena w 5 
pasmach. Po wschodniej stronie Nysy Łużyckiej widoczne są starorzecza (zrzut ekranu -.iDA).  
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Na obszarach między Hagenwerder i Görlitz, na których mają znaleźć się przystanki populacyjne, 

koryto rzeki musi mieć również możliwość dynamicznego rozwoju oprócz wspomnianych powyżej 

działań dotyczących udrożnienia cieku. Strefy brzegowe (obszary potencjalnego rozwoju siedlisk 

lasów łęgowych) powinny zostać zmienione, zwłaszcza po stronie Saksonii. Tutaj, w niektórych 

przypadkach, należy zdemontować lub zmienić typ umocnienia brzegów i zasadzić krzewy. W rejonie 

Jeziora Berzdordf po stronie polskiej widoczne są starorzecza (patrz Rys. 14), które mogłyby być w 

dłuższej perspektywie połączone z głównym nurtem. 

6. Perspektywy i zalecenia 
Tabela 1 zawierająca budowle hydrotechniczne powinna zostać omówiona i porównana w ramach 

działań MKOO i Komisji ds. Wód Granicznych pomiędzy Niemcami, Polską i Czechami. Na podstawie 

skoordynowanego wykazu lub mapy barier należy ustalić priorytety i zaplanować działania mające na 

celu zapewnienie ciągłości Nysy Łużyckiej. Należy skupić się przede wszystkim na ciągłości odcinka 

między Hirschfelde a Görlitz, opisanej w rozdziale 5. Ogromne znaczenie Komisji ds. Wód Granicznych 

dla realizacji niezbędnej koordynacji zostało już podkreślone w kontekście NEYMO-NW (stany niskie i 

przepływy nienaruszalne). 

Dalsze szczegółowe planowanie powinno opierać się na istniejących opracowaniach (LANUV, 2011) 

oraz na kompleksowych analizach danych, które uwzględniają nie tylko dane dotyczące 

hydromorfologii, ale także dane dotyczące użytkowania gruntów, obszarów Natura 2000 i innych 

obszarów chronionych, zrzutów i poboru wody, jakości wody i kolonizacji biologicznej, jak również 

istniejące dokumenty planistyczne. 

Na podstawie danych dotyczących oceny stanu hydromorfologicznego można już wyciągnąć pierwsze 

ogólne wnioski dotyczące działań niezbędnych do ustalenia lokalizacji źródeł promieniowania lub 

przystanków populacyjnych. Po zapewnieniu ciągłości ekologicznej w szczególności brzegi i przyległe 

do nich tereny powinny być zagospodarowane w sposób zbliżony do naturalnego (przywrócenie 

seminaturalnego charakteru). W niektórych przypadkach umocnienia brzegów trzeba usunąć lub 

wymienić na wykonane metodą inżynieryjno-biologiczną, brzegi spłaszczyć i zainicjować naturalną 

roślinność drzewiastą. Nawet jeśli możliwości wdrożenia takich środków są bardziej ograniczone na 

obszarach miejskich, to i tak istnieje duża liczba możliwych do zastosowania środków w 

ograniczonych przestrzennie warunkach obszarów miejskich (LfULG 2020b). W celu zachowania lub 

dalszej poprawy  stanu osiągniętego dzięki zastosowaniu opisanych w koncepcji środków, należy 

również odpowiednio dostosować prace utrzymaniowe zmienionych odcinków. Może to wymagać 

szkolenia dla pracowników obsługi technicznej. 

Konkretne i szczegółowe określenie niezbędnych działań powinno być oparte na koncepcjach 

planistycznych Nysy Łużyckiej. W celu skonkretyzowania niezbędnych środków niezbędna jest 

przygotowanie grup presji i odpowiadającym im grup działań (LANUV 2011). W tym celu konieczne 

jest określenie właściwych działań dla każdego z potencjalnie wyznaczonego źródła promieniowania. 

Można się spodziewać efektów synergii z istniejącymi koncepcjami rozwoju, np. dla obu typów 

obszarów Natura 2000, dlatego konieczne jest porównanie celów obu koncepcji. Priorytetyzacja 

działań powinna być wykonywana na poziomie ponadregionalnym na podstawie następujących 

kryteriów:  

• inwentaryzacja gatunków typowych dla siedliska, 

• charakterystyka istniejących struktur cieku wodnego oraz  

• obszary deficytowe charakteryzujące się oddziaływaniami na dużą skalę ("miejsca kluczowe", 

np. jazy). 

http://neymo.imgw.pl/pub/NEYMO-NW_report_Task1.3_PL_v_20sty2021.pdf
http://neymo.imgw.pl/pub/NEYMO-NW_report_Task1.3_PL_v_20sty2021.pdf
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Na poziomie lokalnym należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wykonalność działań, dostępność 

gruntów i istniejące potencjały w celu ustalenia priorytetów działań (LANUV 2011). 

Znaczenie hydromorfologii dla jakości wody, utrzymania usług ekosystemowych i osiągnięcia dobrego 

stanu ekologicznego zgodnie z RDW powinno być oczywiste dla mieszkańców i zainteresowanych 

stron (operatorów farm wiatrowych, rolników, dostawców wody, innych użytkowników wody). 

Należy w celu propagowania powyższych rozwiązań organizować np. spotkania, debaty  i 

przygotować materiały informacyjne. W celu zwiększenia akceptacji działań służących poprawie 

hydromorfologii, w szczególności udrożnienia cieku, oprócz efektów ekologicznych tych działań, 

należy również podkreślić wartość ekonomiczną usług ekosystemowych w zakresie zrównoważonego 

wykorzystania zasobów wodnych. Oprócz jakości wody dotyczy to przede wszystkim lepszej ochrony 

przeciwpowodziowej i środków zapobiegających niedoborom wody.  
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