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10:00 – 10:20  Prof. Zalewski, przywitanie uczestników 

Celem spotkania jest burza mózgów identyfikacja problemów związanych ze środowiskiem i 
wodą w Polsce, oraz określenie moŜliwości ich przełoŜenia na interdyscyplinarne programy 
badawcze, w kierunku oceny zagroŜeń i szans i wygenerowania moŜliwych scenariuszy dla 
osiągnięcia zrównowaŜonego rozwoju w Polsce i zobowiązań wynikających z Dyrektyw 
Unijnych. 

10:20 – 10:30 Dr Piotr Matczak, w imieniu Prof. Zbigniewa Kundzewicza 

Poruszone zostały aspekty związane z zagroŜeniami naturalnymi wynikających z 
antropopresji i przeciwdziałaniu im; Nasilenie się ekstremalnych zjawisk i katastrof 
naturalnych powoduje straty ekonomiczne, którym coraz trudniej sprostać i dostosować się do 
nich. Przewiduje się, Ŝe te niekorzystne zjawiska będą się nasilać. Przykład dobrej polityki 
rozwiązywania problemów to podejście do globalnych zmian klimatu, gdzie stosuje się 
politykę dwukierunkową, ukierunkowaną na adaptację i mityzację. Adaptacja wciąŜ wydaje 
się podstawowym działaniem. Zapobieganie moŜe natomiast znacznie ograniczyć koszty 
(adaptacji) i straty (środowiskowe). Obecnie odchodzi się od tendencji osiągnięcia pełnego 
bezpieczeństwa na koszt Ŝycia z nim i kontroli zagroŜeń (Ŝycie z ryzykiem). Zmiany 
klimatyczne obejmą równieŜ Polskę i będą oddziaływać w sposób znaczący tak na system 
ekologiczny jak i ekonomiczny. Straty mogą osiągnąć 5% produktu globalnego, a przy 
ekstremalnych scenariuszach nawet więcej. Przy zaangaŜowaniu 1% moŜna ograniczyć 
negatywny wpływ zmian klimatu. 
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10:30 – 10:50 Prof. Maciej Zalewski – Nauki interdyscyplinarne dla redukcji 
zagroŜeń naturalnych maksymalizacja szans dla zrównowaŜonego 
rozwoju 

Poruszone zostały aspekty związane z potrzebą działań globalnych, koniecznością restytucji 
cyklu hydrologicznego, odwrócenia procesów degradacji w zlewniach rzek; 

Wyzwania: Konieczne jest wykorzystanie procesów naturalnych do odwrócenia 
niekorzystnych zjawisk wpływających na zasoby wodne. Minimalizacja zagroŜeń i 
maksymalizacja szans, know-whow i synergistyczne zbiegi w skali dorzecza SA podstawą 
takich działań. Konieczne jest dogłębne poznanie zaleŜności ekohydrologicznych i 
rozpoznanie kluczowych zagroŜeń w skali zlewni a takŜe integracja działań na wielu 
poziomach: 1) krajobraz: Woda ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania procesów w 
krajobrazie – przykłady obniŜenia poziomu wód gruntowych w ekosystemach półsuchych 
(Hiszpania), Afryce (Etiopia); 2) strefy przejściowe woda/ląd: znaczenie stref ekotonowych 
dla poprawy jakości wód jest zasadnicze, zwłaszcza na małych rzekach i w zlewniach 
rolniczych; właściwe zarządzanie dolinami rzecznymi – systemami o znacznej dynamice wód 
i procesów biologicznych - mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości i ilości zasobów 
wodnych; 3) Działania w ekosystemach wodnych – np. hydrobiomanipulacja – to zabiegi 
synergistycznie wspomagające działania w obszarze zlewni; 4) Ostatni etap – harmonizacja 
biotechnologii ekologicznych z systemami hydrotechnicznymi i opracowywanie rozwiązań 
systemowych (przykład doliny Pilicy, działania na terenie Łodzi – SWITCH, Błękitno-
Zielona Sieć). Konieczna jest zmiana podejścia z ochrony gatunków do ochrony procesów 
(retencja wody, doczyszczanie metodami biologicznymi) w oparciu o zasady ekohydrologii). 

 

10:50 – 11:10 Prof. Marek Gromiec - Międzynarodowe zobowiązania Polski w 
dziedzinie poprawy jakości środowiska – Ramowa Dyrektywa 
Wodna 

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) jest dokumentem politycznym, co do którego wdraŜania 
nie ma w Polsce pełnej jasności. Podstawowy problem Polski i Europy to brak wody o dobrej 
jakości - rocznie w Europie umiera 30 tys. ludzi z uwagi na zły stan wody. Scenariusze 
klimatyczne wprowadzają dodatkową niepewność co do przyszłości zasobów wodnych. 
Podstawową zasada w działaniach europejskich w kierunku poprawy jakości wody, 
wynikających z RDW jest integracja, na wielu poziomach: instytucjonalnym, naukowym, 
przestrzennym - np. działania w zlewni, które kaŜą przekraczać granice państw (np. Dunaj – 
12 państw); Cele RWD: 1) zapobieganie dalszemu pogarszaniu zasobów wodnych; 2) ich 
ochrona i 3) poprawa stanu wód – osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku; Kryzys moŜe 
opóźnić osiągnięcie tego celu w zaplanowanym terminie, co nie było moŜliwe do 
przewidzenia w czasie formułowania Dyrektywy. W Polsce termin osiągnięcia wytycznych 
RDW to 22 grudzień 2015. NaleŜy jednak brać pod uwagę, iŜ RDW nie była przez Polskę 
negocjowana. Późniejsze wstąpienie Polski do EU powinno dawać moŜliwość przesunięcia 
terminów realizacji wytycznych Dyrektywy. Wytyczne RDW nie są dobrze rozpoznane przez 
administrację jako priorytet. WdraŜania obecnie przez Polskę Dyrektywa ściekowa jest 
znacznie lepiej rozpoznana przez Rząd. Jej realizacja okazała się dla Polski niezwykle 
kosztowna i obnaŜyła zacofanie Polski względem gospodarki komunalnej i stanu sanitarnego 
wód. Program oczyszczania ścieków wymaga znacznych nakładów (1 przymiarka: 38 
miliardów; 2 przymiarka: 42,5 mld, 3 przymiarka: 60 mld zł) głównie wynikających z 
konieczności wywiązania się ze zobowiązań związanych koniecznością budowy oczyszczalni 
ścieków (ok. 1700) i kanalizacji. Kolejnym problemem są osady pościekowe. Koszty 
wdroŜenia RDW mogą być nawet większe, jednak nie zostały one oszacowane. 
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Podstawa działań to integracja: 1) cele środowiskowe, jakościowe i ilościowe i ogólny stan 
środowiska; 2) ochrona wszystkich zasobów wodnych; 3) wszystkich rodzajów uŜytkowania 
wody - konsumpcja, ekosystemy, transport, rekreacja, zaopatrzenie (RDW nie uwzględnia 
jednak zmian klimatu, a uŜytkowanie wody powinno być silniej uwzględnione); 4) 
interdyscyplinarnośc nauk; 5) ustawodawstwa. 

Wyzwania: 1) Polityka cenowa i instrumenty ekonomiczne - znacząca rola przy osiągnięciu 
sukcesu wdraŜania wymogów EU (np. ceny detergentów o określonym składzie); 2) promocja 
i przejrzystość działań, informowanie i podniesienie świadomości społeczeństwa; 3) 
integracja z innymi Państwami, np. oczyszczalnia dla Lwowa; 4) kluczowa jest sprawa 
podziału kraju na regiony, który obecnie nie spełnienia swojej roli; 5) terminy: rok 2015 nie 
jest realistyczny, naleŜy pomyśleć o moŜliwości przesunięcia terminu realizacji (np. 2027); 6) 
Konieczność opracowania krajowej strategii dla osiągnięcia celów; 6) ekonomia – koszty 
wdroŜenia będą wysokie, co naleŜy brać pod uwagę zwłaszcza przy kryzysie finansowym i 
opracować ekonomicznie akceptowalne rozwiązania; 7) Konieczność powołania 
interdyscyplinarnego zespołu naukowców którzy rozwaŜą jakie są szanse i moŜliwość 
realizacji zobowiązań; 

Komentarz: Prof. Zalewski: KE zapewnia, iŜ przedłoŜenie dowodów działań podjętych 
przez państwa członkowskie (np. opracowany program naukowy i rozpoczęte jego wdraŜanie) 
oraz udokumentowane pierwsze symptomy poprawy mogą spowodować odstąpienie od kar. 
Prof. Gromiec: Polska jest oceniana bardzo nisko jeŜeli chodzi o jakość przedkładanych 
raportów do Komisji Europejskiej - nie spełnia kryteriów raportowania, unika dialogu; 
pierwsze raporty dotyczyły dziedzin planowania, zostały nisko ocenione; Prof. Zalewski: 
Konieczna jest koordynacja działań, planowanie strategiczne i foresight. 

 

11:10 – 11:30 Doc. dr inŜ. Wojciech Szczepański - Perspektywy redukcji dopływu 
zanieczyszczeń z wód śródlądowych do Bałtyku 

Bałtycki Plan Działań (BPD) ustanowiony 15 listopada 2005 roku dotyczy ochrona 
środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (HELCOM). Polska – kraj o największej 
powierzchni i liczbie ludności w liczbach bezwzględnych w największym stopni przyczynia 
się do zanieczyszczenia Bałtyku, choć po przeliczeniu na jednostkę powierzchni i mieszkańca 
liczby te są znacznie bardziej optymistyczne. W ostatnich latach nastąpiła znaczna redukcja 
ładunków. W analizie ładunków widoczne są skutki powodzi w 1997 roku (ok. 16 tys. ton/rok 
w porównaniu ze średnią wielkością w okresie tendencji spadkowa do ok. 10 tys. ton), co 
moŜe świadczyć o niezwykłym znaczeniu procesów zlewniowych i zanieczyszczeń 
obszarowych w transportowanym ładunku. Szczegółowa ocena procesu i problemu jest 
utrudniona ze względu na brak w Polsce swobodnego dostępu do wielu danych wymaganych 
przez konwencję HELCOM (min. na temat zakładów odprowadzających zanieczyszczenia). 
W zakresie wdraŜania RDW - polityka wodna EU określa precyzyjnie cele, kierunki działań i 
zadania w zakresie realizacji RDW, a jej akty prawne UE są wprowadzane w Ŝycie poprzez 
akty normatywne państw członkowskich. Państwa członkowskie zapewniają odpowiednie 
ustanowienia administracyjne dla wdraŜania dyrektywy we wszystkich obszarach działania 
(Polska powołała RZGW); 

Wyzwania: Co moŜna zrobić, aby wysiłek środowisk naukowych został prawidłowo 
wykorzystany? Powinien powstać kompetentny zespół do realizacji zadań, nie oparty 
wyłącznie o formalno-prawne ustanowienia administracyjne powołane do wdraŜania RDW 
(RZGW); Konieczna integracja działań i konsekwencja w ich realizacji (np. Strategia 
Gospodarki Wodnej). Gospodarka wodna nie jest traktowana na równi z innymi działami 
gospodarki w Polsce, choć zapewnia zasoby wodne (11 mld m3) dla wszystkich innych 
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działów gospodarki. Konieczne jest zwrócenie uwagi na jej kluczowe znaczenie. Problemem 
do rozwiązania jest kwestia kosztów wody - realny koszt m3 w sektorze wodnym to 4 grosze 
za m3, podczas gdy dla innych działów gospodarki cena komercyjna osiąga od 6 do nawet 18 
zł za m3 z kosztami opłat za ścieki. Istnieje potrzeba podjęcia oczekiwanych przez UE 
działań, których wyniki będą w sposób czytelny przedkładane do Komisji Europejskiej. W 
przypadku Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków – konieczna jest integracja działań z 
ochroną Morza Bałtyckiego (obowiązek wprowadzenia trzeciego stopnia oczyszczania). 
  

 

11:30 – 11:50 Prof. Andrzej Kędziora - ZagroŜenie funkcji ekosystemów 
istotnych dla zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich 

W realizacji celów środowiskowych konieczne jest zbilansowanie 3 filarów ZrównowaŜonego 
Rozwoju: socjalny, ekonomiczny, środowiskowy. Niezbędne jest takŜe określenie i wycena 
świadczeń ekosystemów (ecosystem services) – zarówno rynkowych jak i tych trudniej 
wycenianych – nierynkowych. Ich wartość przekracza 4 krotnie wartość świadczeń 
rynkowych. Woda jest kluczowym elementem wszystkich ecosystem services - 
podtrzymujących, regulujących, kulturalnych i zaopatrujących – dlatego tez naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na zagroŜenia zasobów wodnych. ZagroŜenia obejmują: 1) zmniejszająca 
się ilość zasobów wodnych: Odpływ w Europie: 5 tys. m3 na osobę na rok – Polska jest na 
drugim miejscu od końca pod tym względem, polega tylko na własnych zasobach, a obszar 
najbardziej zagroŜony to Polska centralna; Efekt zmian globalnych jest wyraŜanie widoczny 
w bilansach zlewniowych – trzykrotnie wzrosła presja atmosfery na parowanie wody, 
parowanie przewyŜsza opady, pojawiają się zaniki przepływu i następuje obniŜenie wód 
gruntowych; 2) zanieczyszczenie: bardzo duŜe znaczenie obszarów rolniczych, np., N-NO2 w 
wodach gruntowych dochodzi średnio do 70 mg/l (max. – nawet 600 mg/l przy uprawie 
warzyw) w porównaniu z ok. 2,5 mg/l w obszarach leśnych. ZagroŜenia te przekładają się na 
obniŜenie bioróŜnorodności, np. 12-30 razy obniŜa się biomasa zwierząt glebowych. 

Przeciwdziałanie: 1) strukturalne: zwiększenie i odbudowania małej retencji wodnej; 
zwiększenie retencji glebowej; właściwe kształtowanie szaty roślinnej; zwiększenie stopnia 
kompleksowości krajobrazu; zanieczyszczenie: zadrzewienia śródpolne, ekotony; Odbudowa 
bioróŜnorodności, 2) prawne: Konieczność dostosowania prawa, które w pewnych zakresach 
jest wyjątkowo nieelastyczne, np. wymagania o do regulacji poziomu wody w zbiornikach 
małej retencji, mających kluczowe znaczenie dla podtrzymania wilgotności glebowej; 

Wyzwania: opracowanie i wdraŜanie technologii uprawy i hodowli roślin które pozwolą na 
większą efektywność i mniejsze zagroŜenie (skala gospodarstwa); holistyczne kształtowanie 
krajobrazu (skala krajobrazu); dobre naukowe podstawy dla tworzenia polityki/prawa; 
Uwzględnienie dwóch naczelnych zasad: zatrzymanie wody przy prawidłowej alokacji; 
zatrzymanie erozji;  

 

11:50 – 12:10 Prof. Edmund Kaca - Stan sanitacji wsi i wynikaj ące stąd 
zagroŜenia 

Sanitacja wsi polskiej szybko poprawia się, jednak stanowi i stanowić będzie zagroŜenie dla 
wód, a przez to dla zwierząt gospodarskich i bioróŜnorodności; zagroŜenia którymi zajmuje 
się sanitacja wsi: ciekłe odchody zwierzęce, wody opadowe i roztopowe; wody odciekowe; 
wody wykorzystane  z hodowli ryb, ryb łososiowatych, innych i innych organizmów 
wodnych; Gospodarka ściekami komunalnymi (głównie bytowe) – ścieki odprowadzane do: 
zbiorczych oczyszczalni ścieków, kanalizacji bezodpływowej, indywidualnych lub lokalnych 
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oczyszczalni ścieków i innych systemów, równieŜ nielegalnie. Największe zagroŜenie w 
obszarach, gdzie jest wodociąg a nie ma kanalizacji; Kanalizacja zbiorcza: Liczba 
oczyszczalni ścieków wyraźnie rośnie – na obszarach wiejskich ok. 24% ludności korzysta z 
kanalizacji zbiorczej; Dalszy rozwój to 2 scenariusze – optymistyczny to wzrost do ok. 40%, 
drugi to wzrost do 30% do zakończenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Widoczne 
jest duŜe zróŜnicowanie w województwach jeŜeli chodzi o korzystanie z oczyszczalni – 
najwięcej to Polska północna i zachodnia; WSIE: Oczyszczalnie indywidualne: wzrasta liczba 
– ok. 100 000 osób obsłuŜonych przez indywidualne oczyszczalnie; W Polsce jest ponad 40 
tys wsi. JeŜeli chodzi o ich obsługę: wodociągi: 12% nie ma wodociągów, 8% ma częściowo 
– 80% ma wodociąg; kanalizacja przeciwnie: 80% nie ma dostępu do kanalizacji, 10% 
kanalizacja, 6% skanalizowana częściowo; DuŜe zróŜnicowanie w województwach. 
GOSPODARSTWA: na 15 gospodarstw z wodociągiem (ok. 3 mln w sumie), tylko 4 są 
skanalizowane (ok. 800 tys.), co jest ogromnym zagroŜeniem dla zasobów wodnych; 

Rozwiązania: Rozwój systemów sanitacji, przydomowe systemy oczyszczania ścieków; 
Powstał projekt Małego Programu Oczyszczania Ścieków – został stworzony dla obszarów 
wiejskich, jest dosyć ubogi, zostało nim objętych ok. 400 aglomeracji. Tam gdzie są 
wodociągi rozwiązania powinny być wprowadzane w pierwszej kolejności; dla poprawy 
naleŜy przyspieszyć rozbudowę, budowę i modernizację systemów zbiorczych i 
indywidualnych. Potrzebny jest program krajowy i regionalny wodociągowania i kanalizacji 
obszarów wiejskich;  

 

Dyskusja: 

Prof. Piasecki: konieczna jest interdyscyplinarność zespołu pracującego nad wdraŜaniem 
RDW, która pozawala na prognozowanie i budowanie realistycznej i pełnej strategii w 
oparciu o metodologię foresigth. 

Doc. Dobrowolski: problem w wypracowaniu spójnych planów wydaje się być strukturalny - 
zlewniowe plany gospodarki wodnej powinny być zintegrowane z planami przestrzennego 
zagospodarowania w zlewni, a te z kolei powinny być oparte o ocenę ryzyka, które jest wciąŜ 
w opracowaniu. 

 

12:10 – 12:30 Prof. Artur Magnuszewski - Zastosowanie GIS do oceny zagroŜeń 
naturalnych 

Dane i informacje do opracowań GIS stanowią na ogół wysoki koszt w projektach. Wymiana 
danych jest więc konieczna, Ŝeby obniŜyć koszty projektów i zwiększyć efektywność ich 
wykorzystania w gospodarce wodnej. Obecnie zwiększa się dostępność do baz danych 
opracowanych dla całej polski, budowanej w układzie 92. W ramach programu INSPIRE 
Polska jest zobowiązana do udostępnienia swoich baz danych – od map zasadniczych po 
przeglądowe. Inne bazy danych dostępnych w Polsce to: TPD – Baza Danych 
Topograficznych, Mapa, NMT (Numeryczny Model Terenu). Często występują jednak 
problemy z dostępem do nich z uwagi na przepisy wewnętrzne (no. obronność). NMT wraz z 
mapą zagospodarowania i modele hydrodynamiczne terenu dają moŜliwości modelowania 
zjawisk hydrologicznych, między innymi do oceny zagroŜeń: np. do wyznaczania stref 
powodziowych, wezbrań, zasięgów zalewu. Informacje uzyskane z modelu 
hydrodynamicznego dają moŜliwości przewidywania zagroŜenia nawet dla skali 
poszczególnych budynków. W Stanach Zjednoczonych wykonuje się dodatkowo krzywą 
wzorcową umoŜliwiającą ocenę strat ekonomicznych dla zatopionych obiektów. Istnieje teŜ 
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moŜliwość wykorzystania modeli hydrodynamicznych do wspierania decyzji, np. budowa 
stopnia na Wiśle poniŜej Włocławka.  

Wyzwania: Znaczna przydatność GIS do podejmowania decyzji; konieczność zwiększenia 
dostępności baz danych; połączenie GIS i modeli hydrodynamicznych jako ciekawy kierunek 
dooczny zagroŜeń i podejmowania decyzji. 

 

13:00 – 13:20 Doc. Dr inŜ. Andrzej Dobrowolski - Wykorzystanie teledetekcji 
lotniczej w monitoringu hydromorfologicznym wymaganym przez 
Ramową Dyrektywę UE 

Warunki hydro-morfologiczne są elementem oceny stanu ekologicznego wód według RDW. 
NaleŜy zharmonizować działania w taki sposób, aby nie tylko chronić hydromorfologię lecz 
równieŜ wyjść naprzeciw uŜytkowaniu zasobów w gospodarce (harmonizacja). Są takie 
elementy, które da się ocenić za pomocą teledetekcji, inne wymagają badań terenowych. 
Zastosowanie teledetekcji sprowadza się do akwenu i jego otoczenia i moŜe być prowadzone 
w róŜnych skalach. Przykłady zastosowań: 1) monitoring hydromorfologiczny do oceny 
stanu ekologicznego: związki przyczynowo skutkowe rozpatruje się w integralnym układzie 
zlewniowym – dostosowując poziom lotu moŜna określać zakres analizowanego terenu, 
zarówno na terenach naturalnych jak i zurbanizowanych; 2) monitoring zagroŜeń – np. 
identyfikacja i określanie zasięgu nielegalnych zrzutów ścieków; obszary i efekty degradacji 
strefy ekotonowej; 3) Ocena procesów morfologicznych – ocena sedymentacji, wynoszenie 
rumowiska z koryta, zmiany morfologiczne koryta, ocena pojemności;  

 

13:20 – 13:40 Dr Marek Lefik - Komputerowe wspomaganie opisu środowiska 
wodnego i gruntowego w skali regionalnej, oparte na uŜyciu 
sztucznych sieci neuronowych jako „inteligentnej powłoki” nad 
obszernymi bazami danych. MoŜliwości wczesnego przewidywania 
zagroŜeń. 

Dynamika zwierciadła wód podziemnych ma wpływ na decyzje architektoniczne i 
zagospodarowanie miasta, ich rozpoznanie i zrozumienie jest konieczne. W Łodzi powstało 
wiele lejów depresyjnych, jednak obecnie w wielu obszarach poziom wód podnosi się. 
Konieczne jest rozpoznanie terenu przed podjęciem decyzji inwestycyjnych i dostosowanie 
koncepcji architektonicznej danych hydrogeologicznych (przykład Gilette w Łodzi). 
Kolejnym zagroŜeniem jest rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. MoŜna je oceniać na 
postawie modelowania matematycznego, które stosuje się np. do monitorowania składowisk 
odpadów. W modelowaniu tradycyjnym, poszczególne zagadnienia opisywane są przez 
parametry modelu, ale nie wszystkie konieczne parametry są w nim opisane, a nie wszystkie 
opisane mają wpływ na konkretną sytuację, niepotrzebnie komplikując proces decyzyjny. 
Prognozowanie oparte o te systemy, i o wiedzę ekspercką, mają wpływ na decyzje o 
ogromnym znaczeniu społecznym. Aby usprawnić ten proces i uniknąć niewłaściwych 
decyzji, wiedza o zjawiskach powinna być kodowana w bazach danych – programach 
eksperckich które są inteligentnymi narzędziami analizy danych, wymykając się elementom 
krytyki moŜliwej pod adresem eksperta. Stosuje się tu samoorganizujące się sieci neuronowe 
–np., do automatycznej oceny jakości wód podziemnych. Wyszukuje podobieństwa pomiędzy 
elementami systemu pomagając w procesie podejmowania decyzji i prognozowaniu.  
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13:40 – 14:00 Prof. Jarosław Napiórkowski - Sterowanie falą wezbraniową w 
Narwiańskim Parku Narodowym z uwzględnieniem kryteriów 
ekologicznych 

Zbiornik Siemianówka w górnej części zlewni zwiększa retencję wody w systemie. 
Modelowanie rzeki meandrującej jest trudne ze względu na niewielkie spadki koryta. Celem 
jest wyznaczenie takich odpływów ze zbiornika Siemianówka, które będą podtrzymywać 
funkcje ekologiczne systemu rzeki Narwi. Postawiono pytanie o poŜądane poziomy wody i 
transformację fali wezbraniowej. Oceniono zalewanie naturalnych systemów roślinnych w 
warunkach naturalnych –poŜądany reŜim odpowiada tej charakterystyce (UNET – model 
przepływu 1D). MoŜna ocenić w ten sposób prawdopodobieństwo zalania poszczególnych 
terenów. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę odpływ ze zbiornika i jego regulację w taki 
sposób, aby poprawić wskaźnik zalewania obszarów podmokłych i przepływ na wejściu do 
parku narodowego. Prowadzono równieŜ pomiary transpozycji zanieczyszczeń przy pomocy 
eksperymentu z Rodaminą. 

 

14:00 – 14:20 Prof. Paweł Jokiel - Zjawiska ekstremalne i zdarzenia 
nadzwyczajne w środkowej Polsce 

Dokonano rozróŜnienia na zjawiska ekstremalne (wynikające z warunków środowiskowych) i 
zjawiska nadzwyczajne (z udziałem człowieka lub efekt synergistyczne działalności 
człowieka i warunków naturalnych). Analizowano zmiany opadów oraz fale ciepła i chłodu w 
środkowej Polsce na przykładzie Łodzi. O ile w przypadku pierwszym zanotowano istotne 
zmiany, to w przypadku drugim zaznaczające się trendy wieloletnie są na granicy istotności 
statystycznej. Analiza zmian, zmienności i ekstremalnych sum parowania terenowego i 
ewapotranspiracji potencjalnej wskazuje na wyraźny trend rosnący (na granicy istotności) i 
wykazuje zanik kontrastów sezonowych. Maksymalny czas trwania głębokich niŜówek 
letnich w środkowej Polsce i ich uwarunkowania- zasoby wód podziemnych mają tu 
kluczowe znaczenie. Wyraźną barierą jest wysoki odpływ bazowy ze zlewni. Przepływy 
ekstremalne – wysokie wezbrania mogą zdarzyć się w kaŜdej porze roku i nie ma tu 
wyraźnych zaleŜności. Mamy do czynienia z przesuwaniem się pory najniŜszych przepływów 
z wczesnego lata ku wczesnej jesieni; coraz więcej jest wezbrań śród-zimowych. Ekstremalne 
stany wód podziemnych – spadek częstości wezbrań i wzrost częstość niŜówek w wodach 
podziemnych. Zdarzenia miejscowe które są zagroŜeniem dla wód powierzchniowych – ich 
liczba nie zmienia się sezonowo. Nadzwyczajne zdarzenia w infrastrukturze transportu 
drogowego – liczba zdarzeń nie róŜnicuje się sezonowo. Największe zagroŜenia w dolinie 
Warty. Osuwiska w województwie Łódzkim – woj. Łódzkie nie jest naraŜone, z wyjątkiem 
KWB „Bełchatów” – gdzie opracowano model powstawania osuwiska;  

 

14:20 – 14:40 Dr in Ŝ. Janusz Czerepko - ZagroŜenia dla lasów. Lasy jako czynniki 
redukuj ące zagroŜenia ekologiczne w skali krajobrazu 

Planuje się zwiększenie zalesienia Polski do 33% - średnia europejska. Do lat 90 przede 
wszystkim zajmowano się produkcją drewna, teraz priorytety obejmują cele ekologiczne, 
produkcja drewna znajduje się na 4 pozycji. ZagroŜenia środowiska leśnego: 1) zmiany 
klimatu– wzrost średniej temperatury powietrza – 0,9 st C na przestrzeni 50 lat, przede 
wszystkim w okresach zimowych, powoduje topnienie śniegu i mniejszą retencję wody w 
lasach, zwiększa się jej deficyt w lecie, obniŜenie wód gruntowych, głównie odczuwalnych na 
terenach podmokłych. Równocześnie obniŜenie ilości opadów. 2) Zmiany drzewostanu, 
podstawowych cech zespołów bagiennych i lęgowych - postępuje sukcesja w kierunku 
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roślinności zielnej i zarastania obszarów bagiennych; 3) Zmiana wskaźnika wilgotności i 
trofizmu lasów; 4) Spadek pokrycia lub zanik dotyczący nawet 147 gatunków. 5) Zamieranie 
drzewostanów (w wyniku ataku szkodników) dotyczy teŜ gatunków liściastych; 6) Wzrost 
stopnia zagroŜenia poŜarowego w wyniku wzrostu temperatury; 7) ZagroŜenia spowodowane 
zmianą cyklu wodnego (np., przedłuŜone zalewnie, odwodnienia infrastruktury drogowej);  

Wyzwania: Restytucja i ochrona siedlisk, zwłaszcza odwodnionych, gdzie jest ona prostsza 
dzięki moŜliwości odwrócenia przyczyny (no melioracji); Przywracanie tradycyjnych form 
uŜytkowania terenu – np. wypas łąk i polan śródleśnych; Ochrona źródlisk i zbiorowisk 
torfowych zasilających cieki; Lasy to czynniki redukujące zagroŜenia w skali krajobrazu: 
wiązanie CO2 z atmosfery i udział w sekwestracji węgla; moŜliwości zwiększenia puli węgla 
w lasach np. przez wprowadzenie podszytu lub drugiego piętra w lasach; zalesianie; Rola 
lasów w obiegu wody: spowalnianie odpływu do ok. 35%; zdolność do wyrównywania 
klimatu; ochrona przeciwerozyjna; Prowadzi się działania zwiększające retencję wody w lesie 
(mała retencja).  

 

14:40 – 15:00 Mgr inŜ. Dariusz Gronek, Mgr inŜ. Wojtek Frątczak – Wsparcie w 
procesie realizacji Strategii Gospodarki Wodnej 

Hydroprojekt to prawie 60 lat doświadczenia w realizacji projektów związanych z gospodarką 
wodna. Konieczna jest strategia aby osiągnąć poprawę stanu główne cele gospodarki wodnej: 
dokończenie budowy rozpoczętych zbiorników wodnych, zapobieganie powodziom i suszom. 
Przedstawiono przykłady rozwiązań. 

Wyzwania: Eliminacja zagroŜeń powinna opierać się o współdziałanie z instytutami 
badawczymi (przykład zbiornika Racibórz, trwałe zabezpieczenie stopnia wodnego 
Włocławek i opracowania uwarunkowań systemowych uzasadniające jego realizację jako 
inwestycji zgodnej z polityką ekologiczną państwa, opracowywanych wraz z ERCE). 

 

Podsumowanie: 

Doc. Dobrowolski: Określenie zasobów wodnych w Polsce jest punktem wyjścia do ich 
zarządzania. Aktualne oceny prowadzone są przez IMGW. Zasoby Polski są niewielkie, co 
wynika z małych zasobów własnych i duŜej utraty na parowanie. Tylko 28% opadów 
przekłada się na odpływ. Polska ma połowę zasobów na mieszkańca w stosunku do EU, ale 
trzeba brać pod uwagę konieczność utrzymania przepływów nienaruszalnych i to dalej 
ogranicza tę wartość. Istotna jest teŜ zmienność przestrzenna i czasowa – są województwa, 
gdzie na mieszkańca przypada 1/3 zasobów średniej krajowej. Zasoby wodne są uzupełniane 
przez rzeki tranzytowe, jednak ich jakość w dolnych odcinkach nie pozwala na ich właściwe 
wykorzystanie.  

Działania:  

1. Specjalne wydanie EH&HB Journal z materiałów spotkania – prof. Zalewski 
zasugerował przesłanie artykułów do końca marca co pozwoli na wydanie specjalnego 
tomu EH&HB przed końcem roku.  

2. Prof. Zalewski i Prof. Gromiec - Prezentacja wyników spotkania w marcu przed 
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

 


