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 Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, zrzeszający pochodzących z różnych 
instytucji naukowych specjalistów zajmujących się środowiskiem naturalnym, chce wyrazić głębokie 
zaniepokojenie założeniami do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-
2020 z perspektywą do roku 2030, przedłożonymi przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej i przyjętymi uchwałą Rady Ministrów. Przed pracami nad szczegółowymi rozwiązaniami 
trzeba przypomnieć podstawowe kwestie, które powinny być uwzględnione przy rozpatrywaniu 
wszelkich działań związanych z polskimi rzekami.  
1) Ingerencje człowieka w przyrodę muszą być oparte o możliwie dobre rozpoznanie warunków 

naturalnych i nowoczesną waloryzację zasobów przyrody, uwzględniającą analizę dóbr i usług 
ekosystemu. Taka analiza powinna być oparta na przesłankach socjoekonomicznych (elementy 
przyrody, które da się wycenić w systemie rynkowym), waloryzacji biologicznej (ocena wartości 
przyrodniczych bez elementu rynkowego) i ocenie wartości socjokulturowej (wartości estetyczne, 
duchowe i kulturowe). Wiele polskich rzek, w tym Wisła, jest słabo poznanych pod względem 
przyrodniczym i pod względem waloryzacji. Nie mamy podstaw do wymienionych ocen, bez 
których działania gospodarcze są niezwykle ryzykowne i grożą nieodwracalnymi stratami. 
Planowana przebudowa koryt rzecznych do standardów dróg wodnych będzie się wiązać 
z wielkoskalowym zniszczeniem cennych ekosystemów dolin rzecznych. Proponowane zmiany 
zagrażają funkcjonowaniu sieci obszarów chronionych Natura 2000 na terenie kraju. Znacząco 
upośledzają również możliwości pełnienia przez doliny rzeczne istotnych funkcji ekosystemowych. 
Oznacza to nie tylko straty środowiskowe, ale i wymierne straty ekonomiczne, które powinny zostać 
uwzględnione w rzetelnym rachunku kosztów i zysków wynikającym z realizacji programu. 

2) Argument o ekonomicznym potencjale użeglowienia polskich rzek musi być poddany szczegółowej 
ocenie. Jest co najmniej wątpliwe, by potencjał ekonomiczny żeglugi wielkotowarowej mógł 
zrekompensować nieuniknione straty w pozostałych obszarach gospodarki. Nie ma dotąd rzetelnej 
analizy potrzeb przewozowych dla krajowych dróg wodnych. Należy nadmienić, że dane Eurostatu 
wykazują spadek udziału śródlądowego transportu wodnego nawet w krajach o bardzo dobrze 
rozbudowanym systemie sieci dróg wodnych; np. w Niemczech udział ten spadł z 17-18% na 
początku lat 90. ubiegłego wieku do ok. 12% w ostatnich latach. Z danych GUS wynika, że ok. 45% 
pracy przewozowej transportu wodnego w Polsce w ostatnich latach to piasek i żwir transportowany 
na niewielkie odległości, kolejne 18% to węgiel. Struktura ta niewiele się zmieniła od końca lat 80. 
ubiegłego wieku. Warto zauważyć, że udział transportu kolejowego w Polsce w tym samym czasie 
spadł z ok. 60% do ok. 18%. Obecnie to raczej transport kolejowy jest postrzegany jako przyjazna 



środowisku alternatywa dla transportu samochodowego. Dlaczego w takiej sytuacji mamy rozwijać – 
z ogromnymi kosztami środowiskowymi – transport wodny, zamiast rewitalizować transport 
kolejowy? 

3) Komitet nie znajduje podstaw do twierdzenia, że proponowane działania gospodarcze mogą 
poprawić bezpieczeństwo powodziowe. Budowa kaskady zbiorników spotęguje ryzyko powodziowe 
i nie poprawi zaopatrzenia rolnictwa w wodę – to wymagałoby kosztownej infrastruktury, 
nieprzewidzianej w programie. W świetle współczesnej wiedzy, celów tych nie spełnia regulacja 
rzek, ale ich renaturalizacja, w tym usuwanie betonowych umocnień, budowa meandrów oraz 
tworzenie obsadzonych trzciną i krzewami zastoisk w celu zatrzymania wody jak najdłużej przed 
spłynięciem do morza. Takie działania nie tylko chronią przyległe okolice przed powodziami, ale 
utrzymują poziom wód gruntowych, poprawiają lokalny mikroklimat i podtrzymują różnorodność 
biologiczną. Jak najdłuższe zatrzymanie wody w rzece i naturalna filtracja przez żywe brzegi 
znacząco poprawia jakość wód. Renaturalizacja służy zarówno gospodarce, jak i przyrodzie. Warto 
również zauważyć, że wiele krajów podjęło tak poważne przedsięwzięcia, jak demontaż zapór, 
a badania wykazały, że takie działania przynoszą bardzo korzystne skutki przyrodnicze 
i gospodarcze (np. dla rybołówstwa). 

 
Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk zwraca się zatem z prośbą 
o weryfikację planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą 
do roku 2030, a w szczególności o: 
a) rzetelną analizę kosztów rozwoju śródlądowych dróg wodnych, uwzględniającą koszty 
środowiskowe, oszacowane na podstawie waloryzacji zasobów przyrody oraz analizy dóbr i usług 
ekosystemowych; 

b) aktualizację danych o potrzebach przewozowych dla krajowych dróg wodnych oraz analizę 
ekonomicznej opłacalności rozwoju transportu wodnego w porównaniu z bardziej przyjaznym 
środowisku transportem kolejowym; 

c) zgodną z aktualnym stanem wiedzy analizę wpływu regulacji rzek na bilans wodny naszego kraju 
i na degradację ekosystemów rzecznych; 

d) ocenę związanego z planowanymi inwestycjami zagrożenia powodziowego.  
 
 
     W imieniu Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN 
 
 
 
 
 
        prof. dr hab. Krzysztof Spalik 
        przewodniczący Komitetu 
Warszawa, dn. 17 października 2016 r. 
 
 
Do wiadomości:  
Prof. dr hab. Jan Szyszko, minister środowiska 
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa 
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Środowiska 
Prezes Polskiej Akademii Nauk 
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności 



Warszawa, czerwiec 2016 r. 
 

 

Stanowisko Grupy Roboczej ds. Ochrony Ekosystemów Rzecznych 
ws. planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce 

 

W związku z zapisami Strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych1, Grupa Robocza ds. Ochrony 
Ekosystemów Rzecznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pragnie zwrócić uwagę na 
konieczność uwzględniania w dyskusji kosztów środowiskowych realizacji i funkcjonowania śródlądowych dróg 
wodnych. Koszty te, bezpośrednio lub pośrednio, przekładają się na bezpieczeństwo i jakość życia ludzi.  

W warunkach polskich wykorzystanie rzek do transportu towarowego każdorazowo musi się wiązać z 
przekształceniem koryta rzeki i jej doliny. Ze względu na wahania wielkości przepływów, a co za tym idzie i 
stanów wód, dla zapewnienia odpowiedniej głębokości toru wodnego stosuje się zabiegi inżynieryjne mające 
na celu skoncentrowanie koryta poprzez m.in. pogłębianie, zmianę i ustabilizowanie przekroju poprzecznego 
oraz wielkoskalowe budowle hydrotechniczne gwarantujące alimentację wód. Realizacji stopni wodnych 
zaprojektowanych na potrzeby żeglugi towarzyszy obwałowanie odcinające rzekę od jej doliny. Niejednokrotnie 
także zmieniane są trasy i spadek dna rzeki. To wszystko sprawia, że - poprzez techniczną ingerencję 
zapewniającą możliwość żeglugi towarowej - naturalne i półnaturalne odcinki rzek dotychczas 
nieskanalizowanych oraz ich doliny tracą swe walory przyrodnicze i nie są zdolne do świadczenia usług 
ekosystemowych na dotychczasowym poziomie. Specyficzny charakter układu przyrodniczego rzek i ich dolin, 
uzależniony m.in. od warunków geologicznych i hydrologicznych, sprawia, że strat w tym zakresie nie można 
skompensować. 

Upośledzenie lub utrata usług ekosystemowych rzek i ich dolin 

Nieskanalizowane i nieodcięte całkowicie od swej doliny rzeki są kluczowe dla eliminowania lub ograniczania 
skutków powodzi. Koryta rzek i tereny do nich przyległe przyjmują wody podczas wysokich stanów, a roślinność 
z nimi związana spowalnia odpływ, zmniejszając gwałtowność wezbrań. Ta ważna usługa ekosystemowa 
zostanie właściwie całkowicie zlikwidowana, jeśli rzeka zostanie poddana zabiegom hydrotechnicznym, 
mającym zapewnić głębokość żeglugową adekwatną dla dróg wodnych przeznaczonych dla przewozów 
towarowych. Co więcej, dostosowanie rzek do tego typu żeglugi zwiększać będzie ryzyko wystąpienia powodzi, 
mających gwałtowny charakter. Nie zniwelują tego ryzyka w żaden sposób stopnie wodne, bo z zasady zbiorniki 
przez nie utworzone nie mają istotnej pojemności powodziowej mogącej zastąpić utraconą retencję glebową, 
korytową i dolinową przekształconej na potrzeby żeglugi rzeki. 

Pogłębianie rzek w związku z pracami regulacyjnymi zmierzającymi do utworzenia toru wodnego dla taboru o 
określonym zanurzeniu prowadzi dodatkowo do stałego, a nie tylko w okresie suszy atmosferycznej i 
hydrologicznej, obniżenia zwierciadła wód gruntowych i przesuszania terenów przyległych do rzek.  

Wszelkie prace hydrotechniczne, związane z rozwojem rzecznej żeglugi towarowej, pogarszają również trwale 
jakość wód. Upośledzają bowiem zdolność rzek do samooczyszczania, zwiększając prędkość przepływu wód i 
eliminując powolną filtrację oraz zaburzając mikrobiologiczne procesy odpowiedzialne za samooczyszczanie się 

                                                           
1 na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku, zaprezentowanej w kwietniu br. przez Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 



wód. Poprzez przekształcanie terenów przyległych, prace te przyspieszają spływ powierzchniowy oraz zaburzają 
funkcje przechwytywania pierwiastków biogennych i zanieczyszczeń przez roślinność przybrzeżną. 

Degradacja siedlisk roślin i zwierząt, w tym na obszarach Natura 2000 

Utrata możliwości dostarczania przez rzeki i ich doliny usług ekosystemowych na skutek prac 
hydrotechnicznych na potrzeby żeglugi powiązana jest zwrotnie z utratą siedlisk roślin i zwierząt związanych z 
rzeką.  

Cechą dużej rzeki nizinnej jest jej olbrzymie zróżnicowanie siedliskowe, wiążące się z naturalną dynamiką 
procesów hydromorfologicznych. Gwarantuje ona, z jednej strony, znaczne bogactwo gatunkowe, z drugiej 
czyni cały system znacznie stabilniejszym. Morfometryczna unifikacja rzek spowoduje drastyczne zmniejszenie 
odporności ekosystemów rzecznych na zaburzenia,  w tym na skutki prognozowanej, nawracającej i potęgującej 
się suszy hydrologicznej w zlewniach rzek. Najsilniejszy wpływ na ekosystem rzeki wiąże się z jej kaskadyzacją. 
Oznacza ona całkowitą zagładę populacji organizmów typowo rzecznych, zwłaszcza związanych z siedliskami 
lotycznymi, i – perspektywicznie - dominację gatunków charakterystycznych dla silnie eutroficznych jezior. Z 
biologicznego punktu widzenia kaskadyzacja jest więc likwidacją rzeki jako ekosystemu. 

Regulacja dużych rzek w Polsce stoi w całkowitej sprzeczności z zaawansowanymi projektami restytucji 
gatunków związanych z tymi ekosystemami, a więc łososia, jesiotra i certy. Duże środki publiczne wydatkowane 
do tej pory na ten cel zostaną zmarnotrawione. 

Regulacja dużych rzek doprowadzi również wprost do upośledzenia funkcjonowania doliny rzecznej jako 
ważnego korytarza ekologicznego, umożliwiającego licznym organizmom przemieszczanie się na duże 
odległości. Spowoduje też istotne przekształcenia siedlisk w dolinach rzecznych, zagrażając przy okazji cennym 
przyrodniczo terenom chronionym, w tym integralności obszarów Natura 2000 w dolinach Wisły, Odry, Bugu, 
Noteci. Regulacja wpłynie zatem również na populacje organizmów pozornie niezwiązanych bezpośrednio z 
rzeką.  

 

Apelujemy, by oceny opłacalności planowanych przedsięwzięć hydrotechnicznych uwzględniały każdorazowo 
koszty środowiskowe, w tym analizę kluczowych dla społeczeństwa usług ekosystemowych. Według naszej 
oceny, uwzględnienie tych kosztów w warunkach polskich zasadniczo nie pozwala na uznanie transportu 
wodnego za transport opłacalny. Jednocześnie, skala spodziewanych zmian w hydromorfologii i różnorodności 
biologicznej nie pozwala uznać go za transport przyjazny środowisku. 
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