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Abstrakt
Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej powierzono wdraŜanie Ramowej Dyrektywy
Wodnej na obszarze Polski. RZGW Kraków odpowiada za obszar Regionu Wodnego Górnej
Wisły. Proces wdraŜania obejmuje szereg róŜnorodnych prac przygotowawczych zmierzających
do opracowania planu gospodarowania wodami i przygotowania listy działań mających
doprowadzić do osiągnięcia dobrego stanu wód w perspektywie roku 2015. W referacie
przedstawiono zakres tych prac i skupiono się na jednym z pierwszych kroków jakim było
przygotowanie wyodrębnionych obszarów dla potrzeb prac planistycznych w granicach
poszczególnych zlewni. Podano zasady tworzenia takich jednostek planistycznych na bazie
dokonanego w roku 2004 podziału wód powierzchniowych na jednolite części wód. Tematyka ta
omówiona została na przykładzie zlewni Sanu.

1. Wprowadzenie
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) przetransponowana do polskiego Prawa
Wodnego wprowadza nowe myślenie do szeroko pojętej gospodarki wodnej. Przede
wszystkim wymaga traktowania środowiska naturalnego jako pełnoprawnego
uŜytkownika zasobów wodnych, a takŜe podejmowania decyzji przy szerokiej
konsultacji społecznej.
Filozofia szerokiego spojrzenia na środowisko wodne zapisana w RDW nadaje
procesowi

planowania

nowy

wymiar

poprzez

wyraźne

określenie

celów

środowiskowych oraz ram czasowych ich osiągnięcia. Jasno takŜe określa i definiuje
poszczególne etapy tego procesu.
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RDW przewiduje, Ŝe nadrzędnym celem gospodarowania wodami jest osiągnięcie
w roku 2015 dobrego stanu wód (dobry stan ekologiczny i chemiczny) we wszystkich
tzw. jednolitych częściach wód (JCWP), chyba Ŝe ze względu na waŜne aspekty
ekonomiczne lub społeczne jest to niemoŜliwe. Wówczas moŜna odsunąć osiągnięcie
celu w czasie bądź go osłabić wprowadzając tzw. dobry potencjał, jeśli dana część wód
jest silnie zmieniona poprzez działania człowieka. Taką decyzję naleŜy jednak bardzo
dobrze udokumentować i uzasadnić.
Proces, który ma doprowadzić do osiągnięcia celów stawianych przez RDW
tworzy szereg etapów, które odniesione być powinny do kaŜdej części wód
(powierzchniowych, podziemnych, przejściowych i przybrzeŜnych). Rozpoczyna go
analiza wpływów i oddziaływań, czyli inaczej analiza przyczyn i skutków czynników
zewnętrznych, które powodują, Ŝe obecny stan środowiska związanego z wodą jest taki
a nie inny. Po opracowaniu tego etapu naleŜy dokonać prognozy rozwoju tych
czynników zewnętrznych w celu zbadania, czy i w jakim zakresie ich oddziaływanie
będzie się zmieniać (zwiększać czy zmniejszać) do roku 2015, a takŜe jaki będzie tego
skutek w środowisku. Pozwoli to na oszacowanie ryzyka nie osiągnięcia dobrego stanu
lub potencjału wód, a w następnej kolejności sporządzenie listy działań naprawczych,
które pozwolą zrealizować cel nadrzędny.
W Polsce zadanie wytypowania jednolitych części wód powierzone zostało
w roku 2004 konsorcjum, składającemu się z 4 instytutów naukowo–badawczych
podległych resortowi środowiska (IMGW, PIG, IM, IOŚ). W ramach podjętych przez
konsorcjum prac wyznaczonych zostało najpierw 26 typów cieków, a następnie ponad 4
tys. samych jednolitych części wód powierzchniowych. Jak z tego widać, w
perspektywie roku 2009 (kiedy winien powstać pierwszy plan gospodarowania
wodami) zakres analiz jaki naleŜałoby wykonać byłby ogromny. Na szczęście RDW nie
zabrania tzw. scalania jednolitych części wód powierzchniowych w większe jednostki i
prowadzenia niektórych rodzajów analiz dla większych obszarów. Wymaga jedynie,
aby podejście było spójne i akceptowalne społecznie.
Z tego teŜ względu pod koniec 2005 roku siłami RZGW w całej Polsce dokonano
agregacji (scalenia) JCWP. W niniejszym referacie prezentujemy załoŜenia
metodyczne, a takŜe efekty tego procesu na przykładzie zlewni Sanu.
Zlewnia Sanu w granicach Polski obejmuje 232 jednolite części wód, dla których
wyznaczono 11 typów cieków. Z tej liczby w wyniku przeprowadzonego procesu
agregacji otrzymano 44 scalone części wód powierzchniowych.
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Rys. 1. Układ granic głównych zlewni w dorzeczu Sanu
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Rys. 2. Podstawowe typy cieków powierzchniowych w zlewni Sanu

2. Wykorzystane narzędzia, dane
Agregacja

prowadzona

była

z

wykorzystaniem

posiadanego

oprogramowania GIS oraz z wykorzystaniem następujących warstw i rastrów:
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 typologia rzek

- warstwa sph,

 zbiorniki wodne

- warstwa sph,

 zlewnie jednolitych części wód

- warstwa sph,

 CorinLand – zagospodarowanie terenu

- warstwa sph,
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 wykazy ZL (ujęcia wód)

- warstwa sph,

 wykaz AR (obszary naraŜone na azotany)

- warstwa sph,

 wykazy NB (cieki dla bytowania ryb)

- warstwa sph,

 wykaz obszarów chronionych (m.in. Natura 2000)

- warstwa sph,

 tereny zalewowe dla wód o prawdopodobieństwie Q1% - warstwa sph,
 podział administracyjny

- warstwa sph,

 mapa topograficzna w skali 1 : 50 000

- raster.

Rys. 3. Sztuczne (kolor czerwony) i silnie zmienione (kolor
Ŝółty) części wód w zlewni Sanu

oraz dodatkowo uwzględniono dokumenty i opracowania z zakresu gospodarki wodnej
dla poszczególnych regionów wodnych, a w szczególności dotyczące:
 jakości i ilości wód powierzchniowych,
 źródeł zanieczyszczeń punktowych i obszarowych,
 ujęć wód na cele przemysłowe,
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 planów rozwoju, programów działań, itp., które mogą mieć w przyszłości
istotne znaczenie na gospodarowanie wodami, stosunki wodne w zlewni oraz
zagospodarowanie terenów przyległych do cieków.

Rys. 4. Jednolite części wód powierzchniowych w dorzeczu Sanu

3. Zasady agregacji jednolitych części wód
Agregacja polega na wyznaczeniu obszarów, które mają podobny charakter
funkcjonalny. O sposobie wyznaczania takich obszarów decydują reguły agregacji oraz
kryteria agregacji.
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Reguły agregacji określają od strony „technicznej” zasady łączenia zlewni
jednolitych części wód w większe jednostki. Kryteria agregacji określają czynniki,
które naleŜy brać pod uwagę przy wyznaczaniu wielkości obszarów zagregowanych
części wód poprzez wyznaczenie zasięgu oddziaływania poszczególnych kryteriów na
obszary zlewni.
Agregacja jednolitych części wód do większych jednostek, polega na dokonaniu
wstępnej agregacji dla kaŜdego kryterium i dokonania porównania wyników. W
przypadku otrzymania róŜnych wyników dla poszczególnych zasad o sposobie
agregacji decydować powinna ta zasada, która dla danego obszaru jest z punktu
widzenia planowania jest najistotniejsza lub te zasady, które będą dawały najbardziej
zbliŜone wyniki.

Rys. 5. Scalone części wód powierzchniowych w
zlewni Sanu

4. Reguły agregacji jednolitych części wód
W trakcie procesu agregacji przyjmuje się następujące reguły:
 przyjmuje się regułę, zgodnie z którą budowanie zagregowanych części wód
następuje

poprzez

sumowanie

zlewni

jednolitych

części

wód.
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W szczególnych przypadkach moŜna odejść od tej reguły dzieląc jednolitą
część wód na mniejsze zlewnie i przyporządkowując kaŜdą z nich do róŜnych
zagregowanych części wód.
 przyjmuje się regułę, zgodnie z którą moŜna łączyć ze sobą w jednej
zagregowanej części wód róŜne kategorie wód, takie jak: wody jeziorne z
wodami rzecznymi,
 przyjmuje się regułę, zgodnie z którą nie moŜna łączyć ze sobą w jednej
zagregowanej części wód róŜnych kategorii wód, takich jak: wody
przejściowe z wodami przybrzeŜnymi,

 przyjmuje się regułę, zgodnie z którą nie moŜna łączyć ze sobą w jednej
zagregowanej części wód róŜnych kategorii wód, takich jak: wody
przejściowe lub wody przybrzeŜne z wodami jeziornymi lub wodami
rzecznymi.

5. Kryteria agregacji jednolitych części wód
10

agregacja z uwagi na typologię,
na podstawie typologii wód powierzchniowych wyznaczyć obszary o
podobnym typie, które mogłyby stanowić jednolity obszar (sztuczne oraz
silnie zmienione części wód).

20

agregacja z uwagi na zagospodarowanie terenu,
na podstawie danych LandCover określić tereny o podobnym typie
zagospodarowania, które mogłyby stanowić jednolity obszar.

30

agregacja z uwagi na zaludnienie,
na podstawie danych LandCover określić skupiska miejskie, aglomeracje
które, winny zostać przypisane do jednej zagregowanej części wód.

40

agregacja z uwagi na morfologię,
na podstawie map topograficznych wyodrębnić obszary o podobnym
charakterze, które mogłyby stanowić jednolity obszar np.: tereny górskie
(źródliska cieków), nizinne (odcinki ujściowe), itp.

50

agregacja z uwagi na problemy związane z gospodarką wodną w tym:
51 obszary pokryte zbiornikami wodnymi (zbiorniki zaporowe, jeziora),
52 obszary zaopatrzenia ludności w wodę,
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53 obszary o duŜej intensywności poboru wody na cele przemysłowe,
54 odcinki cieków o intensywnej zabudowie hydrotechnicznej (np. drogi
wodne),
55 obszary chronione dla wód powierzchniowych i podziemnych (np.
strefy ochronne ujęć wód),
56 obszary naraŜone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia
rolniczego,
57 obszary o duŜym stopniu występowania zanieczyszczeń punktowych
i obszarowych,
58 obszary o tym samym stanie jakości wód powierzchniowych,
60

agregacja z uwagi na zagroŜenie powodziowe,
na podstawie opracowanych „Studiów ochrony przeciwpowodziowej…”
oraz innych materiałów dotyczących wyznaczania terenów zagroŜonych
powodzią określić tereny, które mogłyby stanowić jednolity obszar.

70

agregacja z uwagi na występowanie obszarów chronionych (np.: Parki
Krajobrazowe, Parki Narodowe, Rezerwaty, obszary Natura 2000),
na podstawie posiadanych danych dot. lokalizacji poszczególnych
obszarów chronionych w tym obszarów Natura 2000 określić tereny, które
mogłyby stanowić jednolity obszar.

80

agregacja ze względu na planowane inwestycje w zlewni (budowa
infrastruktury hydrotechnicznej – np. zbiorniki wodne), które będą miały
istotny wpływ na gospodarkę wodną dla danego obszaru.
na podstawie posiadanych materiałów określić tereny, na które, w sposób
znaczący będą oddziaływały planowane inwestycje istotne dla gospodarki
wodnej, a które mogłyby stanowić jednolity obszar.

45

Tomasz Bukowiec, Jerzy Grela, Małgorzata Owsiany

Rys. 6. Finalny podział Sanu na scalone części wód powierzchniowych
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