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1.	Wstęp

Elementarz ma na celu przybliżenie tematyki związanej z hy-
dromorfologią. Kierujemy go do uczniów starszych klas szkoły 
podstawowej (VII-VIII klasa), zainteresowanych przyrodą, ekolo-
gią i środowiskiem naturalnym (np. z kółek zainteresowań) oraz 
zaczynających przygodę z hydromorfologią.

Hydromorfologia to termin dotyczący powiązanych ze sobą 
procesów hydrologicznych i morfologicznych zachodzących 
w ekosystemach wodnych. Ocena hydromorfologiczna polega 
na określeniu stopnia przekształcenia rzeki przez człowieka.

Elementarz, czyli książka wprowadzająca w najbardziej pod-
stawowe zagadnienia związane z daną tematyką, w tym przy-
padku zapoznaje z kategoriami hydromoofologicznymi, presja-
mi (oddziaływaniami) pogarszającymi stan hydromorfologiczny 
rzek oraz działaniami sprzyjającymi hydromorfologii. Krótko 
omówiono doliny rzeczne o warunkach zbliżonych do natural-
nych, świadczących o bardzo dobrych warunkach hydromorfo-
logicznych i rzeki przekształcone o złych warunkach hydromor-
fologicznych. Zaproponowany zakres tematyczny pozwala na 
zaznajomienie się z tą tematyką.

Osoby zainteresowane tymi zagadnieniami mają możliwość 
poszukiwania szczegółowych informacji w podręczniku doty-
czącym metody stosowanej w Polsce („Podręcznik oceny wód 
płynących w oparciu o hydromorfologiczny indeks rzeczny” – 
metoda HIR) i w Niemczech („LAWA Landesarbeitsgemeinschaft 
Wasser nach dem LAWA-Verfahren“ – metoda LAWA).

1. Einleitung

Die Fibel hat zum Ziel, Interessierten das Thema „Hydro-
morphologie“ näher zu bringen. Sie ist für die Schüler der älte-
ren Klassen der Grundschule (7.-8. Klasse), Schüler, die sich für 
die Natur, Ökologie und Umwelt (z.B. aus den Arbeitsgruppen) 
interessieren und das Abenteuer mit der Hydromorphologie 
beginnen, bestimmt.

Hydromorphologie ist ein Begriff, der sich auf hydrologi-
sche und morphologische Prozesse bezieht, die miteinander 
verbunden sind und in aquatischen Ökosystemen vorkommen. 
Die hydromorphologische Bewertung beruht auf der Bestim-
mung des Grades der Umwandlung eines Flusses durch den 
Menschen.

Die Fibel ist ein Buch, das in die grundlegenden Thematik 
einführt. Sie macht uns mit den hydromorphologischen Kate-
gorien, dem Druck (Auswirkungen), der den hydromorpho-
logischen Stand der Flüsse verschlechtern und mit den Maß-
nahmen zur Förderung der Hydromorphologie, vertraut. Der 
vorgeschlagene Themenumfang ermöglicht, sich mit dieser 
Thematik vertraut zu machen. Sie gibt einen kurzen Überblick 
über naturnahe Flusstäler, die von sehr guten hydromorpho-
logischen Bedingungen zeugen, sowie veränderte Flüsse mit 
schlechten hydromorphologischen Bedingungen. Der vorge-
schlagene Themenbereich ermöglicht es ihnen, sich mit dieser 
Thematik vertraut zu machen. 

Interessierte Personen haben die Möglichkeit, detaillierte In-
formationen über eine Methode im Handbuch zu suchen, die 
in Polen („Handbuch zur Bewertung der Fließgewässer auf der 
Grundlage des hydromorphologischen Flussindexes“ – HIR Me-
thode) und in Deutschland („LAWA Landesarbeitsgemeinschaft 
Wasser nach dem LAWA-Verfahren“ – LAWA Methode) verwen-
det wird.

2.	 Rzeka	naturalna	a	rzeka	przekształcona

Zachowanie walorów rzeki naturalnej ma kluczowe zna-
czenie dla zachowania bioróżnorodności, utrzymania zdro-
wia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 
i zrównoważonego funkcjonowania środowiska. Warto tu 
przybliżyć kilka najważniejszych korzyści związanych z wy-
stępowaniem dolin rzecznych z warunkami zbliżonymi do 
naturalnych:
• są miejscem życia wielu gatunków organizmów wodnych, 

wodno-lądowych i lądowych, dzięki czemu budują różnorod-
ność biologiczną;

• sprzyjają ochronie bioróżnorodności nawet w okresach wy-
stępowania ekstremalnych warunków pogodowych (długo-
trwałej suszy czy powodzi);

• przyczyniają się do oczyszczania wód, zatrzymywania i wy-
korzystania biogenów przez roślinność wodną i przybrzeżną 
(naturalne filtry);

• stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą (gromadzącą) 
wezbrane wody powodziowe;

2. Ein natürlicher Fluss und 
 ein veränderter Fluss

Die Erhaltung der Vorteile eines natürlichen Flusses ist von 
entscheidender Bedeutung für die Erhaltung der Biodiversi-
tät, Erhaltung der Gesundheit der Menschen, Erhaltung der 
Lebensmittelsicherheit und der nachhaltigen Funktion der Um-
welt. Bedeutsam sind hier einige der wichtigsten Vorteile von 
Flusstälern mit naturnahen Bedingungen:
• Lebensraum vieler (Arten von) Wasser-, Wasser-Land- und 

Landorganismen, was zu einer großen Artenvielfalt beiträgt;
• sie tragen zum Schutz der Biodiversität auch in Zeiten ext-

remer Witterungsbedingungen (langanhaltende Dürren oder 
Hochwasser) bei;

• sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und Nutzung 
von Biogenen durch Wasser- und Ufervegetation (natürliche 
Filter) bei;

• sie dienen als natürlicher Auffangraum für Hochwasser;
• günstige Komponente der Landschaftsgestaltung in städti-

schen und ländlichen Gebieten, wodurch die Lebensqualität 
der Einwohner steigt;
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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• rzeka naturalna jest korzystnym elementem kształtującym 
krajobraz na obszarach miejskich i wiejskich, przez co podno-
si jakość życia mieszkańców;

• wspierają adaptację danej okolicy do globalnej zmiany klimatu.

Z powyższych przykładów jasno widać, jak szerokie i różno-
rodne funkcje pełnią lub potencjalnie mogą pełnić ciek wraz 
z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są obiektami cennymi przy-
rodniczo z uwagi na to, że w Europie zupełnie nieuregulowane 
rzeki w zasadzie nie występują. Zakres walorów rzeki znaczą-
co spada wraz ze zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli 
związanych z działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrę-
bie cieku (a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu hydro-
morfologicznego cieku).

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla młodsze-
go hydromorfologa – skupiono się na wskazaniu elementów 
sprzyjających naturalności cieku oraz tych elementów, które tę 
naturalność zmniejszają. Generalnie ciek znacząco przekształ-
cony osiąga niską ocenę (klasę) stanu hydromorfologicznego 
– natomiast ciek nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu hydromorfo-
logicznego. 

Chcielibyśmy, aby odbiorca elementarza był w stanie rozpo-
znać i wskazać w terenie cechy świadczące o naturalności, a po-
przez to także o wysokiej klasie stanu hydromorfologicznego. 
Równocześnie wskazujemy także najmniej naturalne elemen-
ty, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie cieku i jego 
bezpośredniego otoczenia (obniżając jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego).

W ocenie hydromorfologicznej oceniane są następujące trzy 
strefy (rys. 1):
• koryto rzeczne (koryto cieku);
• strefa przybrzeżna;
• dolina cieku.

Strefę koryta rzecznego rozumiemy jako najniższą część do-
liny rzecznej ukształtowaną przez przemieszczająca się wodę, 
a także wodę z osadami. Strefa koryta zazwyczaj w najniższej 
położonej części jest stale lub okresowo (sytuacje skrajne pod-
czas suszy) wypełniona płynącą wodą. Okresowe wypełnienie 
koryta zwiększoną ilością wody wiąże się z wezbraniem powo-
dziowym (np. po opadach lub z roztopów śniegu). Strefę koryta 
rzecznego zamyka szczyt skarpy (po prawej i lewej stronie) (rys. 
2, fot. 1).3. Podstawowe elementy w ocenie

 hydromorfologicznej

3.1. STREFY

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest 
w szerszym ujęciu, tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne, 
ale również ciek wodny, jego tereny przybrzeżne i otaczającą 
go dolinę. Wynika to z faktu, że ekosystem rzeczny to nie tylko 
woda i organizmy w niej żyjące, ale także roślinność i zwierzęta 
żyjące w pobliżu.

• sie unterstützen die Anpassung der Region an den globalen 
Klimawandel.

Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, wie breit 
und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit dem Flusstal) 
erfüllen und potenziell erfüllen können. In Polen ist der Fluss 
Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der auf einer beträchtli-
chen Länge nicht reguliert ist. Der Wert eines Flusses nimmt mit 
der Zunahme des anthropogenen Anteils (d. h. Änderungen im 
Flusstal und innerhalb des Wasserlaufs durch den Menschen) 
deutlich ab. Gleichzeitig wird der hydromorphologische Zu-
stand des Fließgewässers gesenkt.

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen Hydromorpholo-
gen – konzentriert sich auf die Bestimmung von Elementen, die 
die Natürlichkeit des Wasserlaufs begünstigen, und auf jene, 
die diese Natürlichkeit verringern. Ein Gewässerverlauf, der er-
heblich verändert ist, erhält generell eine niedrige Bewertung 
(Klasse) des hydromorphologischen Zustandes – hingegen er-
hält ein Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung.

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, die 
Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch auch 
von einer hohen Klasse des hydromorphologischen Zustandes 
zeugen, leicht zu erkennen und auf sie hinzuweisen. Gleichzei-
tig zeigen wir auch die Elemente, die am wenigsten natürlich 
sind und einen negativen Einfluss auf die Funktion des Gewäs-
serverlaufs und seiner direkten Umgebung (die gleichzeitig die 
Klasse des hydromorphologischen Zustandes senken) haben.

In der hydromorphologischen Bewertung werden folgende 
drei Zonen bewertet (Abb. 1):
• Flussbett (Sohle);
• Uferzone;
• Zone des Flusstals.

Als Flussbett wird der niedrigste Teil des Flusstals verstanden, 
der durch das fließende Wasser sowie durch Ablagerungen ge-
formt wird. In der Regel ist die Zone des Flussbettes in dem am 
tiefsten gelegenen Teil ständig oder vorübergehend (extreme 
Situationen während der Dürre) mit fließendem Wasser gefüllt. 
Die periodische Füllung des Flussbettes mit der erhöhten Was-
sermenge ist mit dem Hochwasseranstieg (z.B. nach Nieder-
schlag oder Schneeschmelze) verbunden. Die Zone des Fluss-
bettes wird durch das obere Ende der Böschung (rechts und 
links) abgeschlossen (Abb. 2, Foto 1).

3. Grundlegende Elemente in der
	 hydromorphologischen	Bewertung

3.1. ZONEN

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss im 
weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das Flussbett be-
urteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine Uferzonen und das 
umliegende Tal bewertet. Das liegt daran, dass ein Flussöko-
system nicht nur aus Wasser und den darin lebenden Organis-
men besteht, sondern auch aus Pflanzen und Tieren, die in der 
Nähe leben.

Rys. 1. Schemat lokalizacji poszczególnych stref.
Abb. 1. Schema der Lage der einzelnen Zonen.

Rys. 2. Schemat lokalizacji strefy koryta rzecznego.
Abb. 2. Schema der Lage der Zone des Flussbettes.
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 
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Strefę przybrzeżną rozumiemy jako część terenu wzdłuż 
cieku, a więc bezpośrednio przylegającą do koryta, która roz-
poczyna się od krawędzi skarpy i rozciąga się zarówno wzdłuż 
cieku, jak i jednocześnie w pewnym oddaleniu od skarpy (do 
5 m). Generalnie korzystnie jest, gdy strefa przybrzeżna jest sze-
roka i porośnięta roślinami lądowymi (zwłaszcza jednocześnie 
drzewami, krzewami, trawami, bylinami i mszakami). Bogactwo 
gatunkowe flory w strefie przybrzeżnej zapewnia zacienienie 
koryta, ale także dostarczenie materii organicznej czy rozma-
itość siedlisk (co podwyższa lokalną różnorodność biologiczną) 
(rys. 3, fot. 2).

Strefę doliny rzecznej rozumiemy jako teren rozciągający 
się wzdłuż cieku do krawędzi doliny (która w naturalny sposób 
ograniczałaby zasięg wód wezbraniowych – powodziowych). 
Czasem ta „granica” nie jest widoczna, np. ze względu na zago-
spodarowanie terenu czy zabudowę infrastrukturą wykonaną 
przez człowieka, wówczas przyjmuje się odległość 50 m od rzeki 
(tak np. wskazuje metoda HIR obowiązująca w Polsce) (rys. 4, 
fot. 3).

Als Uferzone wird ein Teil des Geländes entlang des Fließ-
gewässers verstanden, der direkt an das Flussbett angrenzt 
und am Rande der Böschung beginnt und sich sowohl ent-
lang des Fließgewässers als auch gleichzeitig in einer gewissen 
Entfernung zur Böschung (von bis zu 5 m) erstreckt. Generell 
ist es günstig, wenn die Uferzone breit und mit Landpflanzen 
(am günstigsten gleichzeitig mit Bäumen, Sträuchern, Gräsern, 
Stauden und Moospflanzen) bewachsen ist. Die Artenvielfalt 
der Pflanzen in der Uferzone gewährleistet den Schatten für 
das Flussbett, liefert organisches Material und schafft die Viel-
falt der Lebensräume (was die lokale Biodiversität erhöht) (Abb. 
3, Foto 2).

Als Zone des Flusstals wird ein Gelände verstanden, das sich 
entlang des Fließgewässers bis zum Rande des Tals (das in na-
türlicher Weise die Reichweite des steigenden Wassers (Hoch-
wasser) beschränken würde) erstreckt. Manchmal ist diese 
„Grenze“ nicht sichtbar – beispielsweise aufgrund von Flächen-
nutzung oder Infrastrukturbebauung, die durch den Menschen 
hergestellt wurde. Dann wird eine Entfernung von 50 m zu dem 
Fluss angenommen (darauf weist z.B. die in Polen geltende HIR-
Methode hin) (Abb. 4 und Foto 3).

Fot. 1. Strefa koryta rzecznego.
Foto 1. Zone des Flussbettes.

Fot. 2. Strefa przybrzeżna.
Foto 2. Uferzone.

Rys. 3. Schemat lokalizacji strefy przybrzeżnej.
Abb. 3. Schema der Lage der Uferzone.

Rys. 4. Schemat lokalizacji strefy doliny rzecznej (cieku).
Abb. 4. Schema der Lage der Zone des Flusstals.
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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Warto nadmienić, iż podstawą oceny cieku jest podział rzek 
na rzeki górskie, wyżynne i nizinne. Mają one odmienne 
cechy charakterystyczne wynikające ze spadku podłużnego 
(spadek rzeki to stosunek różnicy wysokości, jaką rzeka 
pokonuje od źródeł do ujścia - ewentualnie wybranego 
odcinka rzek - do jej długości).  

 Bemerkenswert ist, dass die Grundlage für die Beurteilung 
des Wasserlaufs die Aufteilung der Flüsse in Gebirgs-, Hoch- 
und Tieflandflüsse ist. Sie haben unterschiedliche 
Merkmale, die aus der Längsneigung folgen (die Neigung 
des Flusses ist das Verhältnis der Höhendifferenz, die der 
Fluss von der Quelle bis zur Mündung zurücklegt – eventuell 
eines ausgewählten Abschnitts des Flusses – zu seiner 
Länge). 

 
Rys. 6 Schemat różnych typów dolin rzecznych 
Abb. 6 Schema unterschiedlicher Typen der Flussprofile 

Rys. 6 przedstawia lokalizację i przekroje trzech typów rzek. 
Rzeki górskie (3) charakteryzuje m.in. wąska dolina (V-
kształtna), w dnie można dostrzec głazy czy wychodnie 
skalne. Rzeki wyżynne (2) charakteryzuje m.in. 
występowanie w dnie głównie kamieni, żwiru, kształt doliny 
wannowy (skrzynkowy). Rzeki nizinne (1) charakteryzuje 
m.in. drobny substrat dna (głównie piasek, muł) i szeroka 
dolina. 

 

 Die Abbildung 6 zeigt die Lage und die Querschnitte von 
drei Flusstypen. Die Flüsse in den Bergen (3) werden u.a. 
durch ein schmales (V-förmiges) Profil gekennzeichnet, auf 
dem Grund kann man Gesteinsbrocken oder Aufschlüsse 
finden. Die Flüsse in den Hochebenen (2) werden u.a. 
hauptsächlich durch das Vorhandensein von Steinen und 
Kies auf dem Grund gekennzeichnet. Die Sohle ist 
wannenförmig (kastenförmig). Die Flüsse in den Tälern (1) 
werden u.a. durch ein feines Bodensubstrat (vor allem 
Sand, Schlamm) und ein breites Profil gekennzeichnet. 

3.2 PODSTAWOWE KATEGORIE OCENIANE W 
HYDROMORFOLOGII 

W elementarzu skupimy się na przybliżeniu podstawowych 
kategorii i cech (atrybutów), które je opisują, pojawiających 
się w ocenie hydromorfologicznej. Elementarz młodego 
hydromorfologa przybliża 10 kategorii i najistotniejszych 
cech w ocenie hydromorfologicznej. Opisowo wskazano, co 
pozytywnie a co negatywnie wpływa w danej kategorii z 
punktu widzenia hydromorfologii.  

Kategorie hydromorfologiczne w strefie koryta rzecznego 
to: 

1. Geometria koryta; 
2. Substrat dna; 
3. Roślinność koryta (oraz szczątki organiczne); 
4. Erozja/charakter depozycji; 

 3.2 HAUPTKATEGORIEN ZUR BEWERTUNG IN DER 
HYDROMORPHOLOGIE 

In der Fibel konzentrieren wir uns darauf, die 10 
grundlegenden Kategorien in der hydromorphologischen 
Bewertung sowie deren wichtigste Eigenschaften 
darzustellen. In beschreibender Form wird darauf 
hingewiesen, was einen positiven und was einen negativen 
Einfluss in der jeweiligen Kategorie aus Sicht der 
Hydromorphologie hat. 

Hydromorphologische Kategorien in der Zone des 
Flussbettes: 

1. Geometrie des Flussbettes; 
2. Bodensubstrat; 
3. Pflanzen des Flussbettes (und organische Überreste); 
4. Erosion/Charakter der Deposition (Ablagerungen) 

Fot. 3. Strefa doliny rzecznej (cieku).
Foto 3. Zone des Flusstals.

Rys. 6. Schemat różnych typów dolin rzecznych.
Abb. 6. Schema unterschiedlicher Typen der Flussprofile.

Rys. 5. Schemat lokalizacji poszczególnych stref (widok z lotu ptaka).
Abb. 5. Schema der Lage einzelner Zonen (Ansicht aus der Vogelperspektive).

Schematyczne zobrazowanie rzeki w terenie („z lotu ptaka”) 
przedstawiono na rysunku 5. Zaznaczono na nim ciek z terenem 
okalającym, gdyż właśnie takie „szersze rozumienie” obejmuje 
ekosystem rzeczny, w tym gatunki i siedliska od wody zależne. 
Niezmiernie ważne jest, aby pamiętać, że ciek to nie tylko woda 
przemieszczająca się korytem (obniżeniem terenu), ale też jego 
otoczenie. Na schemacie poniżej przedstawiono najważniejsze 
strefy oceniane w hydromorfologii.

Warto nadmienić, że podstawą oceny cieku jest podział rzek 
na górskie, wyżynne i nizinne. Mają one odmienne cechy cha-
rakterystyczne wynikające ze spadku podłużnego (spadek rzeki 
to stosunek różnicy wysokości, jaką rzeka pokonuje od źródeł 
do ujścia – ewentualnie wybranego odcinka rzek – do jej dłu-
gości).

Na rysunku 6 przedstawiono lokalizację i przekroje trzech 
typów rzek. Rzeki górskie (3) charakteryzuje m.in. wąska doli-
na (V-kształtna), w dnie można dostrzec głazy czy wychodnie 
skalne. Rzeki wyżynne (2) cechuje m.in. występowanie w dnie 
głównie kamieni, żwiru, kształt doliny wannowy (skrzynkowy). 
W rzekach nizinnych (1) z kolei występuje m.in. drobny substrat 
dna (głównie piasek, muł) i szeroka dolina.

3.2. PODSTAWOWE KATEGORIE OCENIANE 
 W HYDROMORFOLOGII

W elementarzu skupimy się na przybliżeniu podstawowych 
kategorii i cech (atrybutów), które pojawiają się w ocenie hydro-
morfologicznej. Elementarz młodego hydromorfologa przybliża 
10 z nich. Opisowo wskazano, co z punktu widzenia hydromor-
fologii ma pozytywne, a co negatywnie znaczenie.

Kategorie hydromorfologiczne w strefie koryta rzecznego to:
1. Geometria koryta.
2. Substrat dna.
3. Roślinność koryta (oraz szczątki organiczne).
4. Erozja/charakter depozycji.
5. Przepływ.
6. Ciągłość podłużna.

Eine schematische Darstellung des Flusses im Außengelände 
(„aus der Vogelperspektive”) ist in der Abbildung 5 zu sehen. Sie 
verweist auf den Flusslauf mit Umland, da dieses “breitere Ver-
ständnis” das Flussökosystem umfasst, einschließlich wasser-
abhängiger Arten und Lebensräume. Es ist besonders wichtig 
daran zu denken, dass ein Fließgewässer nicht nur aus Wasser 
besteht, das durch den Trog fließt, sondern auch aus seiner 
Umgebung. In dem nachfolgenden Schema sind die wichtigs-
ten Zonen dargestellt, die in der Hydromorphologie bewertet 
werden.

Bemerkenswert ist, dass die Grundlage für die Beurteilung 
des Wasserlaufs die Aufteilung der Flüsse in Gebirgs-, Hoch- 
und Tieflandflüsse ist. Sie haben unterschiedliche Merkmale, 
die aus der Längsneigung folgen (die Neigung des Flusses ist 
das Verhältnis der Höhendifferenz, die der Fluss von der Quelle 
bis zur Mündung zurücklegt – eventuell eines ausgewählten Ab-
schnitts des Flusses – zu seiner Länge).

Die Abbildung 6 zeigt die Lage und die Querschnitte von drei 
Flusstypen. Die Flüsse in den Bergen (3) werden u.a. durch ein 
schmales (V-förmiges) Profil gekennzeichnet, auf dem Grund 
kann man Gesteinsbrocken oder Aufschlüsse finden. Die Flüsse 
in den Hochebenen (2) werden u.a. hauptsächlich durch das Vor-
handensein von Steinen und Kies auf dem Grund gekennzeich-
net. Die Sohle ist wannenförmig (kastenförmig). Die Flüsse in den 
Tälern (1) werden u.a. durch ein feines Bodensubstrat (vor allem 
Sand, Schlamm) und ein breites Profil gekennzeichnet.

3.2.	HAUPTKATEGORIEN	ZUR	BEWERTUNG	
 IN DER HYDROMORPHOLOGIE

In der Fibel konzentrieren wir uns darauf, die 10 grundlegen-
den Kategorien in der hydromorphologischen Bewertung sowie 
deren wichtigste Eigenschaften darzustellen. In beschreibender 
Form wird darauf hingewiesen, was einen positiven und was 
einen negativen Einfluss in der jeweiligen Kategorie aus Sicht 
der Hydromorphologie hat.

Hydromorphologische Kategorien in der Zone des Flussbettes:
1. Geometrie des Flussbettes.
2. Bodensubstrat.
3. Pflanzen des Flussbettes (und organische Überreste).
4. Erosion/Charakter der Deposition (Ablagerungen).
5. Durchfluss.
6. Längskontinuität.
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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Kategorie w strefie przybrzeżnej to:
1. Struktura brzegów i zastosowane modyfikacje.
2. Typy roślinności na brzegu i terenach przyległych.

Kategorie w strefie doliny (terenu zalewowego danego cieku) to:
1. Użytkowanie terenu doliny cieku.
2. Stopień połączenia rzeki z obszarami zalewowymi oraz 

stopień możliwości przemieszczania się koryta rzecznego 
(zmiany położenia koryta rzecznego).

Poniżej postaramy się przybliżyć wybrane elementy, które 
mogą być przydatne przy wypełnianiu formularza (w załączni-
ku) w trakcie wyprawy w teren.

Podczas wyjścia w teren warto zwrócić uwagę na to, czy w ko-
rycie występuje roślinność. Jej brak lub roślinność niewidoczna 
jest nisko oceniana w kontekście warunków hydromorfologicz-
nych. Natomiast obecność roślinności – nawet bez znajomo-
ści konkretnych gatunków – daje nam możliwość obserwacji 
warunków hydromorfologicznych (fot. 7). Tak więc określamy, 
czy widoczne są: rośliny wynurzone tworzące przybrzeżne 
szuwary, rośliny swobodnie pływające, rośliny unoszące się 
na powierzchni wody lub w toni wodnej, rośliny zakorzenione 
w podłożu. Jeśli obserwujemy więcej niż jeden typ roślinności 
oraz zajmuje ona przynajmniej 1/3 powierzchni badawczej – 
możemy pozytywnie ocenić warunki hydromorfologiczne jeśli 
chodzi o roślinność w korycie. Takie duże zróżnicowanie skut-
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den.
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weiligen Fließgewässers):
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2. Grad der Anbindung des Flusses an die Überschwem-

mungsgebiete und Grad der Mobilität des Flussbetts (Än-
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ZONE DES FLUSSFLUSSBETTES
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• jednolicie	płynąca	woda	–	brak	zmienności	przepływu	
–	odejmij	1	punkt

• brak	wody	w	korycie	–	odejmij	2	punkty

• gleichmäßig	fließendes	Wasser	–	keine	Variabilität	
des	Durchflusses	–	ziehe 1 Punkt ab

• Wassermangel	im	Flussbett	–	ziehe 2 Punkte ab

Fot. 4. Przykłady widocznej zmienności przepływu.
Foto 4. Beispiele der sichtbaren Variabilität des Durchflusses.

Fot. 5. Przykłady przepływu jednolitego, niedostrzegalnego.
Foto 5. Beispiele für einen gleichmäßigen, nicht wahrnehmbaren Durchfluss.

Fot. 6. Przykłady braku wody w korycie.
Foto 6. Beispiele für Wassermangel im Flussbett.
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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• obecność	roślinności	jednego	typu	w	obrębie	koryta,	
np.	tylko	rośliny	pływające,	albo	tylko	zanurzone	
zajmujące	poniżej	1/3	powierzchni	koryta	–	dodaj 
1	punkt

• roślinność	więcej	iż	jednego	typu	w	korycie	zajmująca	
powyżej	1/3	powierzchni	koryta	–	dodaj	2	punkty

• brak	roślinności	–	odejmij	1	punkt

• sztuczny	materiał	w	dnie	lub	brzegach	koryta	(np.	
betonowe	płyty	lite	lub	ażurowe,	gabiony,	narzut	
kamienny)	–	odejmij	2	punkty

• sztuczny	materiał	w	dnie	i	na	brzegach	(rzeka	płynie	
w	betonowym	korycie)	–	odejmij	3	punkty

• das	Vorhandensein	eines	Pflanzentyps	innerhalb	des	
Flussbettes,	z.B.	nur	schwimmende	Pflanzen	oder	nur	
Unterwasserpflanzen,	die	sich	auf	weniger	als	1/3	der	
Fläche	des	Flussbettes	befinden	–	zähle 1 Punkt dazu

• Pflanzen	von	mehr	als	1	Typ	im	Flussbett,	die	sich	auf	
mehr	als	1/3	der	Fläche	des	Flussbettes	befinden	–	
zähle 2 Punkte dazu

• keine	Pflanzen	–	ziehe 1 Punkt ab

• künstliches Material auf dem Grund oder an den 
Ufern	des	Flussbettes	(z.B.	Betonplatten	oder	Rasen-
gittersteine,	Gabionen,	Steinschüttungen)	–	ziehe 
2 Punkte ab

• künstliches Material auf dem Grund und an den 
Ufern	(der	Fluss	fließt	in	einem	Betonbett)	–	ziehe 
3 Punkte ab

Kolejnym ważnym elementem jest materiał, który występuje 
w dnie i na skarpach. Materiałem naturalnym w dnie są: wy-
chodnie skalne (duże powierzchnie skalne), głazy, kamienie – 
w przypadku rzek zlokalizowanych w górach – kamyki, żwir, pia-
sek, muł - w przypadku rzek na nizinach (Zdj. 8). Skarpy pokryte 
różnorodną roślinnością można uznać za naturalne, gdyż bez 
gleby (materiału naturalnego) w podłożu nie mogłyby się rozwi-
nąć. Naszą czujność powinny wzbudzać materiały sztuczne np.: 
okładziny betonowe, okładziny kamienne, narzut kamienny, po-
krycia syntetyczne, które nie sprzyjają ani roślinom ani zwierzę-
tom i obniżają warunki hydromorfologiczne (Zdj. 9).

Następnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest 
obecność martwej materii przy dnie i w korycie cieku – w po-
staci konarów, gałęzi czy liści, które spadły z okolicznych drzew 
i krzewów (fot. 10). Taki materiał ulega stopniowemu rozkłado-
wi, uwalniając składniki odżywcze dla organizmów wodnych. 

Ein weiteres wichtiges Element ist das Material, das auf dem 
Grund und auf den Böschungen vorkommt. Natürliches Ma-
terial auf dem Grund sind: Aufschlüsse (große Felsflächen), 
Gesteinsbrocken, Steine – bei Gebirgsflüssen – kleine Steine, 
Kies, Sand, Schlamm – bei Tieflandflüssen. Böschungen, die mit 
unterschiedlichen Pflanzen bedeckt sind, können als natürlich 
gelten, weil sie sich ohne Boden (natürliches Material) im Unter-
grund nicht entwickeln könnten (Foto 8). Unsere Aufmerksam-
keit sollten künstliche Materialien wie z.B. Betonverkleidungen, 
Steinverkleidungen, Steinschüttungen, synthetische Bede-
ckungen wecken, die weder für die Pflanzen noch für die Tiere 
günstig sind und die hydromorphologischen Bedingungen ver-
schlechtern (Foto 9).

Ein weiteres Element, das zu beachten ist, ist das Vorhanden-
sein von toter Substanz auf dem Grund und im Flussbett des 
Fließgewässers – in Form von Ästen, Zweigen oder Blättern von 
umliegenden Bäumen und Sträuchern (Foto 10). Dieses Materi-
al verrottet langsam, was Nährstoffe für die Wasserorganismen 

Fot. 7. Przykłady roślinności w korycie.
Foto 7. Beispiele für Pflanzen im Flussbett.

Fot. 8. Przykłady naturalnych materiałów w strefie koryta (dnie i na skarpach).
Foto 8. Beispiele für natürliche Materialien im Flussbett (auf dem Grund und auf den Böschungen).

Fot. 9. Przykłady wykończenia materiałem sztucznym w strefie koryta (dna i skarp).
Foto 9. Beispiele für künstliche Materialien im Flussbetts (auf dem Grund und/oder auf den Böschungen).
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łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 
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(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
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mieszkańców, 
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Większe kawałki pni czy gałęzie stanowią dodatkowo miejsce 
kryjówek i rozmnażania np. ryb.

Obserwując strefę koryta warto zwrócić uwagę na to, czy 
obecne są ślady erozji wodnej w postaci odsypu śródkorytowe-
go (forma akumulacyjna o podłużnym kształcie utrwalona lub 
nie roślinnością) lub wyspy (która zawsze jest porośnięta roślin-
nością, w tym drzewami) (fot. 11). Takie elementy poprawiają 
walory hydromorfologiczne danego cieku. Brak odsypów i wysp 
jest akceptowalny, ale obecność tych form w cieku zawsze po-
zytywnie wpływa na stan hydromorfologiczny.

Zjawiska erozji i sedymentacji (gromadzenia materiału nie-
sionego przez rzekę) można obserwować także przy brzegach 
koryta (przy skarpach) (fot. 12). Mogą one mieć postać podmy-
tych brzegów czy odsypów wzdłuż brzegu. Ten zgromadzony 
materiał może z czasem zarosnąć (zostać utrwalony roślinno-
ścią). Wszelkie takie elementy w strefie koryta są korzystnym 
elementem poprawiającym warunki hydromorfologiczne dane-
go cieku.

freisetzt. Größere Stämme oder Zweige sind zusätzlich Zuflucht 
und Brutstätten von z.B. Fischen.

Bei der Beobachtung der Flussbettzone sollte man darauf 
achten, ob Spuren von Wassererosion in Form von Anschwem-
mungen im Flussbett (eine Akkumulationsform in länglicher 
Form, die mit Pflanzen gefestigt ist oder nicht) bzw. auf einer 
Insel (die immer mit Pflanzen, darunter Bäumen bewachsen 
ist) vorhanden sind (Foto 11). Solche Elemente verbessern 
die hydromorphologischen Eigenschaften eines (bestimmten) 
Wasserlaufs. Fehlende Abzweigungen und Inseln sind akzep-
tabel, aber das Vorhandensein dieser Formen im Wasserlauf 
wirkt sich immer positiv auf den hydromorphologischen Zu-
stand aus.

Erosion und Sedimentation (Ansammlung des Materials, 
das der Fluss mit sich bringt) kann man auch an den Ufern des 
Flussbettes (an den Böschungen) beobachten (Foto 12). Sie 
können in Form von unterspülten Ufern oder Anschwemmun-
gen entlang des Ufers vorkommen. Das angesammelte Materi-
al kann mit der Zeit zuwachsen (mit Pflanzen gefestigt werden). 
Alle diese Elemente in der Zone des Flussbettes sind ein günsti-
ges Element, das die hydromorphologischen Bedingungen des 
jeweiligen Fließgewässers verbessert.

• obecność	gałęzi	konarów	w	korycie	lub	nie	do	końca	
rozłożonej	materii	organicznej	na	dnie	cieku	(gałęzie,	
liście)	–	dodaj	1	punkt

• gdy	jedno	i	drugie	–	dodaj	2	punkty

• widoczna	erozja	brzegów	–	obecność	podmytego	
brzegu	lub	odsypu	brzegowego	–	dodaj	1	punkt

• obecność	podmytego	brzegu	i	odsypu	lub	obecność	
jednej	z	tych	struktura	na	obu	brzegach	–	dodaj 
2	punkty

• obecność	odsypu	porośniętego	roślinnością	–	dodaj 
3	punkty

• widoczna	erozja	w	korycie	–	obecność	odsypu	śródko-
rytowego	–	dodaj	1	punkt

• obecność	wyspy	–	dodaj	2	punkty
• obecność	wyspy	i	odsypu	porośniętego	roślinnością	–	
dodaj	3	punkt

• Vorhandensein	von	Zweigen	und	Ästen	im	Flussbett	
oder vollständig zerfallener organischer Substanz auf 
dem	Grund	des	Fließgewässers	(Äste,	Blätter)	–	zähle 
1 Punkt zu

• falls	beides	–	zähle 2 Punkte zu

• sichtbare	Erosion	der	Ufer	–Vorhandensein	eines	
unterspülten	Ufers	oder	einer	Anschwemmung	am	
Ufer	–	zähle 1 Punkt zu

• Vorhandensein	eines	unterspülten	Ufers	und	An-
schwemmungen	oder	das	Vorhandensein	einer	dieser	
Strukturen	an	beiden	Ufern	–	zähle 2 Punkte zu

• Vorhandensein	einer	mit	Pflanzen	bewachsenen	
Anschwemmung	–	zähle 3 Punkte zu

• sichtbare	Erosion	im	Flussbett	–	Vorhandensein	von	
Anschwemmungen	im	Flussbett	–	zähle 1 Punkt zu

• Vorhandensein	einer	Insel	–	zähle 2 Punkte zu
• Vorhandensein	einer	Insel	und	einer	mit	Pflanzen	
bewachsenen	Anschwemmung	–	zähle 3 Punkte zu

Fot. 10. Przykład obecności materii organicznej (gałęzi i liści) w korycie cieku.
Foto 10. Beispiel für organische Substanz (Zweige und Blätter) im Flussbett.

Fot. 11. Przykłady odsypu korytowego (porośniętego roślinnością) i wyspy.
Foto 11. Beispiele von Anschwemmungen im Flussbett (mit Pflanzen bewachsen) und Insel.

Fot. 12. Przykłady odsypów brzegowych i podmycia skarpy (zdj. po lewej stronie) i odsypu brzegowego zarośniętego roślinami.
Foto 12. Beispiele für Anschwemmungen am Ufer und Unterspülung der Böschung (Foto links) 

sowie einer mit Pflanzen bewachsenen Anschwemmung am Ufer.
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
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Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
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hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 
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3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
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otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
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3.1 ZONEN 
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im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
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Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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W terenie należy także zwrócić uwagę na występowanie w ko-
rycie cieku poprzecznych struktur (budowli) stworzonych przez 
człowieka do regulacji przepływu wody. Mogą mieć one postać 
progu wodnego, jazu, śluzy czy zastawki (fot. 13). Takie budow-
le utrudniają swobodny ruch wody i osadów oraz organizmów 
wodnych (w tym ryb) i bardzo negatywnie wpływają na warunki 
hydromorfologiczne. Stąd dla przyrody najlepszą sytuacją jest 
taka, gdy w korycie cieku nie występują przekształcenia struk-
turalne.

w korycie cieku lub przy brzegach koryta. Generalnie obecność 
mostów doprowadza do zwężenia koryta cieku.

Podczas wyjścia w teren warto zwrócić uwagę także na inne 
elementy związane z działalnością człowieka. Są to miejsca ujęć 
wody czy zrzutów wody (np. deszczowej), a czasem zrzutów 
ścieków. Systematycznie ogranicza się przypadki zrzutów zanie-
czyszczeń bezpośrednio do wód – zwłaszcza punktowych – po-
przez zakładanie sieci kanalizacyjnych (fot. 15). Niemniej jednak 
może się zdarzyć napotkanie takich punktowych miejsc i są one 
z punktu widzenia warunków hydromorfologicznych oceniane 
negatywnie.

Kolejnymi elementami, na które warto zwrócić uwagę, to bu-
dowle służące człowiekowi do przeprawy przez rzekę w postaci 
mostów, estakad, przepustów (fot. 14). Takie konstrukcje zabu-
rzają funkcjonowanie doliny i cieku zwłaszcza, gdy podpory są 

Im Gelände ist auch darauf zu achten, ob im Flussbett von 
Menschenhand geschaffene Querstrukturen (Bauwerke) zur 
Regulierung des Wasserflusses vorhanden sind. Sie können in 
Form von einer Wasserschwelle, einem Wehr, einer Schleuse 
oder einer (Hochwasser-)Klappe vorkommen (Foto 13). Sol-
che Bauwerke erschweren den ungehinderten Durchfluss des 
Wassers und der Ablagerungen sowie der Wasserorganismen 
(darunter Fische) und haben einen sehr negativen Einfluss auf 
die hydromorphologischen Bedingungen. Deshalb ist es güns-
tig für die Natur, wenn im Flussbett des Fließgewässers keine 
Strukturveränderungen vorkommen.

wässers insbesondere dann, wenn sich die Stützelemente im 
Flussbett des Fließgewässers oder an den Ufern des Flussbet-
tes befinden. Im Allgemeinen führt das Vorhandensein der Brü-
cken zur Verengung des Flussbettes des Fließgewässers.

Bei einer Exkursion sollte man auch auf andere Elemente ach-
ten, die mit menschlichen Aktivitäten zusammenhängen. Dies 
sind Stellen, an denen Wasser aufgenommen wird, Wasser (z. 
B. Regenwasser) und manchmal Abwasser eingeleitet wird. Die 
direkte Einleitung von Schadstoffen in Gewässer – insbesondere 
Punktgewässer – wird systematisch durch die Einrichtung von 
Kanalisationsnetzen verringert (Foto 15). Es kann jedoch vor-
kommen, dass solche Punkte auftreten, und sie werden unter 
hydromorphologischen Gesichtspunkten negativ bewertet.

Weitere Elemente, die man beachten soll, sind Bauwerke, die 
dem Menschen zur Überquerung des Flusses in Form von Brü-
cken, Rampenbrücken (Foto 14), Durchlässen dienen. Solche 
Konstruktionen stören die Funktion des Tals und des Fließge-

• obecność	poprzecznych	struktur	w	korycie	–	obec-
ność	progu	–	odejmij	1	punkt

• obecność	jazu,	zastawki,	śluzy	–	odejmij	3	punkty

• obecność	mostu,	estakady,	przepustu	zwężających	
koryto	cieku	–	odejmij	2	punkty

• obecność	ujęcia	wody	lub	zrzutu	wody	–	odejmij 
1	punkt

• Vorhandensein	von	Querstrukturen	im	Flussbett	–	
Vorhandensein	einer	Schwelle	–	ziehe 1 Punkt ab

• Vorhandensein	eines	Wehrs,	einer	Klappe,	einer	
Schleuse	–	ziehe 3 Punkte ab

• Vorhandensein	einer	Brücke,	Rampenbrücke,	eines	
Durchlasses, die das Flussbett des Fließgewässers 
verengen	–	ziehe 2 Punkte ab

• Vorhandensein	einer	Wasserentnahmestelle	oder	
Wassereinleitungsstelle	–	ziehe 1 Punkt ab

Fot. 13. Przykłady budowli poprzecznych (jazy z zastawkami, jaz powłokowy, próg wodny).
Foto 13. Beispiele für Querbauwerke (Wehr mit Schützen, Schichtenwehr, Wasserschwelle).

Fot. 14. Przykłady mostów (kolejowy i drogowo-pieszy) i przepustów drogowych (na dole).
Foto 14. Beispiele für Brücken (Eisenbahnbrücke sowie Straßen- und Fußgängerbrücke) und Straßendurchlässe (unten).
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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W terenie – niestety – wciąż można natknąć się na różnorod-
ne odpady (śmieci), które bezmyślnie są wyrzucane do koryta 
cieku lub w jego pobliżu (fot. 16). W takich sytuacjach podczas 
wezbrania wody (powodzi) zdarza się, że odpady są przemiesz-
czane wraz z wodą w dół rzeki. Wszelkiego typu zanieczyszcze-
nia są zagrożeniem dla zwierząt, które mogą się w nie zaplątać 
oraz utrudniają im wędrówkę. Ponadto rozkładające się odpady 
(śmieci) zanieczyszczają lokalnie wodę.

STREFA PRZYBRZEŻNA

Podczas wyjścia w teren warto zwrócić uwagę, czy wzdłuż ko-
ryta (w strefie przybrzeżnej) występuje roślinność. Prowadzimy 
więc obserwacje pasa wzdłuż koryta cieku o kilkumetrowej sze-
rokości (do 5 m). Korzystna jest sytuacja, gdy struktura roślinno-
ści skarp i pasów brzegowych jest zróżnicowana, stanowiąc do-
godne miejsce do bytowania wielu gatunków wodno-lądowych 
oraz ważną bazę pokarmową, także dla organizmów w wodzie. 
Możliwe są następujące sytuacje: nie ma roślinności (w przewa-
żającej mierze niepokryta roślinnością powierzchnia, występuje 
najczęściej na powierzchni sztucznego materiału budującego 
brzeg np.: ulica, chodnik), występuje jednolita niska roślinność 
(np. trawy, pokrzywy) lub występują przynajmniej 2-3 typy ro-
ślinności, oraz pojedyncze krzewy i drzewa. Najkorzystniej jest, 
gdy struktura roślinności jest złożona (zróżnicowana) – wystę-
pują równocześnie trawy, krzewy i drzewa (fot. 17).

Im Gelände kann man leider immer noch auf eine große 
Menge von Abfällen (Müll) stoßen, die gedankenlos in ein Fluss-
bett geworfen oder in der Nähe eines Wasserlaufs abgeladen 
werden (Foto 16). Dabei kann es vorkommen, dass diese Abfäl-
le mit dem Wasser flussabwärts transportiert werden. Verun-
reinigungen jeglicher Art stellen eine Gefahr für Tiere dar – sie 
können sich darin verfangen oder die Wanderung behindern. 
Außerdem verunreinigen Abfälle (Müll), wenn sie sich zerset-
zen, das Wasser vor Ort.

UFERZONE

Während einer Exkursion sollte man auf die Vegetation ent-
lang des Flussbetts (im Uferbereich) achten. Wir beobachten 
den Streifen entlang eines Flussbetts mit einer Breite von meh-
reren Metern (bis zu 5 m). Es ist vorteilhaft, wenn die Vegetation 
der Böschungen und Uferstreifen unterschiedlich strukturiert 
ist, da dort viele Wasser- und Landarten leben und die Vegetati-
on eine wichtige Nahrungsgrundlage, auch für Wasserorganis-
men, darstellt. Daher achten wir darauf, ob es Stellen gibt, an 
denen keine Vegetation zu sehen ist (überwiegend nicht mit Ve-
getation bedeckte Flächen treten meistens auf der Oberfläche 
von künstlichen Baustoffen auf, z. B. Straßen, Gehwege) oder 
eine gleichmäßige niedrige Vegetation (z. B. Gräser, Brennnes-
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z odpowiedzi 4 ÷ 6 – dodaj 4 punkty

2. strefa przybrzeżna porośnięta w większości drzewa-
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ścią niską, brak elementów z odpowiedzi 4 ÷ 6 – dodaj 
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Fot. 15. Przykłady punktów zrzutów bezpośrednio do koryta cieku i punkt ujęcia wody (na dole po prawej).
Foto 15. Beispiele für Einleitungsstellen direkt in das Flussbett des Fließgewässers und eine Wasserentnahmestelle (unten rechts).

Fot. 16. Przykłady odpadów (śmieci) w korycie.
Foto 16. Beispiele für Abfälle (Müll) im Flussbett.

 

 

4 Elementarz młodego hydromorfologa / Fibel des jungen Hydromorphologen 

✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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W terenie obserwujemy, czy strefa przybrzeżna nie jest za-
mieniona w pole uprawne (fot. 18). Brak strefy przybrzeżnej, 
w przypadku użytkowania terenów przy cieku jako pola upraw-
ne, nie jest korzystne ze względu na możliwość spływu po-
wierzchniowego zanieczyszczeń (np. nawozów) bezpośrednio 
do cieku.

Kolejnym elementem obniżającym warunki hydromorfolo-
giczne jest zamiana strefy przybrzeżnej (naturalnej ze zróżnico-
waną roślinnością) na tereny miejskie (fot. 19).

Ograniczenia w postaci murów oporowych lub ścianki szczel-
nej są elementem negatywnie wpływającym na warunki hydro-
morfologiczne (fot. 20). To budowle przeciwpowodziowe, które 
do pewnego stopnia chronią przed wezbranymi wodami. Nie-
mniej jednak takie obiekty negatywnie wpływają na możliwości 
rozwoju życia w korycie cieku.

Im Gelände beobachten wir, ob die Uferzone in ein Ackerland 
verwandelt wurde (Foto 18). Wenn ein Wasserlauf als Ackerland 
genutzt wird, ist das Fehlen einer Uferzone nicht vorteilhaft, da 
Oberflächenverunreinigungen (z. B. Düngemittel) direkt in den 
Wasserlauf abfließen können.

Ein weiterer Faktor, der die hydromorphologischen Bedingun-
gen senkt, ist die Umwandlung von Uferzonen (natürliche Gebie-
te mit vielfältiger Vegetation) in städtische Gebiete (Foto 19).

Auch Einschränkungen in Form von Stützmauern und Spund-
wänden sind Elemente, die die hydromorphologischen Be-
dingungen negativ beeinflussen (Foto 20). Es handelt sich um 
Hochwasserschutzbauten, die bis zu einem gewissen Grad vor 
Überschwemmungen schützen. Dennoch wirken sich solche 
Bauten negativ auf die Entwicklungsmöglichkeiten des Lebens 
im Flussbett aus.

Fot. 17. Przykłady strefy przybrzeżnej (u góry prosta tylko zagęszczona ziemia lub trawa, poniżej po lewej prosta – 
byliny, krzewy i po prawej złożona – drzewa, krzewy, trawy).

Foto 17. Beispiele für Uferzonen (oben einfacher, lediglich verdichteter Boden oder Gras, unten links einfach – 
Stauden, Sträucher und rechts vielschichtig – Bäume, Sträucher, Gras).

Fot. 18. Przykłady użytkowania rolniczego strefy przybrzeżnej.
Foto 18. Beispiele der landwirtschaftlichen Nutzung der Uferzone.

Fot. 19. Przykłady użytkowania strefy przybrzeżnej (zabudowa, ogrody, drogi).
Foto 19. Beispiele für die Nutzung der Uferzone (Bebauung, Gärten, Straßen).4. do samego koryta rzecznego przylega pole uprawne – 

dodaj 1 punkt

5. do samego koryta przylega zabudowa lub droga – 
0 punktów

6.	obecność	muru	oporowego,	ścianki	szczelnej	–	
0	punktów

4. direkt an das Flussbett grenzt ein Acker an – zähle 
1 Punkt dazu

5. direkt an das Flussbett grenzt die Bebauung oder 
eine Straße an – 0 Punkte

6. Vorhandensein einer Stützmauer, Spundwand – 
0 Punkte
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Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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STREFA DOLINY CIEKU 

Podczas wyjścia w teren warto zwrócić uwagę czy w dolinie 
cieku (pasie o szerokości do 50 m od skarpy koryta) 
pojawiają się:  
- zwarta zabudowa miejska (domy, z ogrodami, sklepy, 

parkingi, hale sportowe, hurtownie, itp.), która zajmuje 
teren doliny cieku w odległości co najmniej 50 m od 
krawędzi skarpy. Taką sytuację możemy potraktować 
jako niekorzystną dla warunków hydromorfologicznych, 
która ponadto sprawia, iż rzeka płynąc przez miasto 
bardziej przypomina kanał odprowadzający wodę i 
mocno ogranicza możliwości rozwoju roślin i zwierząt.  

 

 

 

 

 

 ZONE DES WASSERLAUFTALS 

Während der Exkursion soll man beachten, ob im Tal des 
Fließgewässers (Streifen mit einer Breite von bis zu 50 m zu 
der Böschung des Flussbettes) Folgendes vorkommt: 
- kompakte städtische Bebauung (Häuser, mit Gärten, 

Geschäften, Parkplätzen, Sporthallen, Großhändler 
usw.), die das Gebiet des Flusses in einer Entfernung von 
mindestens 50 m vom Böschungsrand einnimmt. Eine 
solche Situation kann als ungünstig für die 
hydromorphologischen Bedingungen angesehen werden, 
da der Fluss, der durch die Stadt fließt, einem 
Abwasserkanal ähnelt und die Möglichkeiten für die 
Entwicklung von Pflanzen und Tieren stark eingeschränkt 
sind. 

 

 

 

 

 

Zdj. 21 Przykłady użytkowania rolniczego i rolniczo-miejskiego w dolinie 
Foto 21 Beispiele landwirtschaftlicher oder landwirtschaftlicher und städtischer Nutzung im Tal 

Jeśli zaś zabudowa nie jest zwarta ale pojawiają się: 
- drogi, chodniki, ścieżki rowerowe; 

 

 

 

 

 Wenn die Bebauung nicht kompakt ist, können folgende 
Dinge vorkommen: 
- Straßen, Gehwege, Radwege; 

 

 

 

zwarta zabudowa miejska po obu stronach rzeki do 50 m od 
koryta – budynki i tereny uszczelnione, roślinność prawie nie 
występuje 
jeśli taka sytuacja występuje odejmij 10 punktów,  
jeśli nie występuje taka zabudowa - brak odjęcia punktów i 
przeanalizuj dalsze możliwości 

droga w odległości do 50 m od rzeki - ścieżka nieutwardzona 
(odejmij 1 pkt); 
lub droga utwardzona – (odejmij 2 pkt); 
Gdy drogi utwardzone występują po obu stronach rzeki  - 
odejmij 3 punkty; 

geschlossene städtische Bebauung auf beiden Seiten des 
Flusses von bis zu 50 m zum Flussbett – Gebäude und 
versiegelte Flächen, fast keine Pflanzen 
wenn eine solche Situation vorkommt, ziehe 10 Punkte ab, 
wenn eine solche Bebauung nicht vorkommt – ziehe keine 
Punkte ab und analysiere weitere Möglichkeiten 

Straße in einer Entfernung von bis zu 50 m zu dem Fluss –
unbefestigter Grund (ziehe 1 Pkt. ab); 
oder ein befestigter Weg – (ziehe 2 Pkt. ab); 
Wenn die befestigten Straßen auf beiden Seiten des Flusses 
vorkommen – ziehe 3 Punkte ab; 
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Fot. 20. Przykłady murów oporowych (jednostronne, dwustronne), ścianek szczelnych, gabionów.
Foto 20. Beispiele für Stützmauern (einseitig, zweiseitig), Spundwände, Gabionen.

Fot. 21. Przykłady użytkowania rolniczego i rolniczo-miejskiego w dolinie.
Foto 21. Beispiele landwirtschaftlicher oder landwirtschaftlicher und städtischer Nutzung im Tal.

STREFA DOLINY CIEKU

Podczas wyjścia w teren warto zwrócić uwagę, czy w dolinie 
cieku (pasie o szerokości do 50 m od skarpy koryta) pojawiają 
się: 
• Zwarta zabudowa miejska (domy, z ogrodami, sklepy, parkin-

gi, hale sportowe, hurtownie, itp.), która zajmuje teren doliny 
cieku w odległości co najmniej 50 m od krawędzi skarpy. Taką 
sytuację możemy potraktować jako niekorzystną dla warun-
ków hydromorfologicznych, która ponadto sprawia, że rzeka 
płynąc przez miasto bardziej przypomina kanał odprowa-
dzający wodę i mocno ogranicza możliwości rozwoju roślin 
i zwierząt.

Jeśli zaś zabudowa nie jest zwarta, ale pojawiają się:
• drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

ZONE DES WASSERLAUFTALS

Während der Exkursion soll man beachten, ob im Tal des 
Fließgewässers (Streifen mit einer Breite von bis zu 50 m zu der 
Böschung des Flussbettes) Folgendes vorkommt:
• Kompakte städtische Bebauung (Häuser, mit Gärten, Geschäf-

ten, Parkplätzen, Sporthallen, Großhändler usw.), die das Ge-
biet des Flusses in einer Entfernung von mindestens 50 m vom 
Böschungsrand einnimmt. Eine solche Situation kann als un-
günstig für die hydromorphologischen Bedingungen angese-
hen werden, da der Fluss, der durch die Stadt fließt, einem Ab-
wasserkanal ähnelt und die Möglichkeiten für die Entwicklung 
von Pflanzen und Tieren stark eingeschränkt sind.

Wenn die Bebauung nicht kompakt ist, können folgende Din-
ge vorkommen:
• Straßen, Gehwege, Radwege

Zwarta	zabudowa	miejska	po	obu	stronach	rzeki	do	50	
m	od	koryta	–	budynki	i	tereny	uszczelnione,	roślinność	
prawie	nie	występuje
jeśli	taka	sytuacja	występuje	odejmij	10	punktów
jeśli	nie	występuje	taka	zabudowa	–	brak	odjęcia	punk-
tów	i	przeanalizuj	dalsze	możliwości

• droga	w	odległości	do	50	m	od	rzeki:	ścieżka	nie-
utwardzona	–	odejmij	1	punkt

• droga	utwardzona	–	odejmij	2	punkty
• gdy	drogi	utwardzone	występują	po	obu	stronach	rze-
ki	–	odejmij	3	punkty

Geschlossene	städtische	Bebauung	auf	beiden	Seiten	
des	Flusses	von	bis	zu	50	m	zum	Flussbett	–	Gebäude	
und	versiegelte	Flächen,	fast	keine	Pflanzen
wenn	eine	solche	Situation	vorkommt,	ziehe	10	Punkte	ab
wenn	eine	solche	Bebauung	nicht	vorkommt	–	ziehe	ke-
ine Punkte ab und analysiere weitere Möglichkeiten

• Straße	in	einer	Entfernung	von	bis	zu	50	m	zu	dem	
Fluss:	unbefestigter	Grund	–	ziehe 1 Pkt. Ab

• ein	befestigter	Weg	–	ziehe 2 Pkt. ab
• wenn die befestigten Straßen auf beiden Seiten des 
Flusses	vorkommen	–	ziehe 3 Punkte ab
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 
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przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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Zdj. 22 Przykłady zabudowy zwartej w dolinie [źródło: Google maps] 
Foto 22 Beispiele der geschlossenen Bebauung im Tal [quelle: Google maps] 

- zabudowa luźna (domy z ogrodami), place zabaw, parki;  

 
 
 

 

 - offene Bebauung (Häuser mit Gärten), Spielplätze, 
Parkanlagen; 

 
 

 

Zdj. 23 Przykłady użytkowania miejskiego w dolinie cieku [źródło: Google maps] 
Foto 23 Beispiele der städtischen Nutzung im Tal des Fließgewässers [quelle: Google maps] 
 
 

zabudowania w odległości <50 m od rzeki - odejmij 2 punkty;  
Jeżeli występują po obu stronach rzeki – odejmij 3 punkty; 

Bebauung in einer Entfernung von <50 m zum Fluss – 
ziehe 2 Punkte ab; 
Wenn sie auf beiden Seiten des Flusses vorkommen – 
ziehe  3 Punkte ab; 
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Fot. 22. Przykłady zabudowy zwartej w dolinie [źródło: Google maps].
Foto 22. Beispiele der geschlossenen Bebauung im Tal [quelle: Google maps].

Fot. 24. Przykłady użytkowania rolniczego w dolinie cieku.
Foto 24. Beispiele der landwirtschaftlichen Nutzung im Tal des Fließgewässers.

Fot. 23. Przykłady użytkowania miejskiego w dolinie cieku [źródło: Google maps].
Foto 23. Beispiele der städtischen Nutzung im Tal des Fließgewässers [quelle: Google maps].

Fot. 25. Przykłady lokalizacji wałów w bliskiej odległości od cieku.
Foto 25. Beispiele der Lage von Deichen in unmittelbarer Nähe von Fließgewässern.

• zabudowa luźna (domy z ogrodami), place zabaw, parki • wały, czyli ukształtowane przez człowieka konstrukcje ziemne 
w kształcie pagórka, mające na celu ograniczenie przemiesz-
czania się (rozlewania) wód wezbraniowych podczas powo-
dzi, by ograniczyć straty np. w miastach

• offene Bebauung (Häuser mit Gärten), Spielplätze, Parkanlagen • Deiche, d.h. von Menschen geformte Erdkonstruktionen in 
Form eines Hügels, die zum Ziel haben, die Verbreitung (Austre-
ten) des steigenden Wassers beim Hochwasser zu begrenzen, 
um die Verluste z.B. in den Städten einzuschränken

• zabudowania	w	odległości	<50	m	od	rzeki	–	odejmij 
2	punkty

• jeżeli	zabudowa	występuje	po	obu	stronach	rzeki	–	
odejmij	3	punkty

• obecność	wału	po	jednej	stronie	–	odejmij	1	punkt
• obecność	wału	po	dwóch	stronach	rzeki	–	odejmij 
2	punkty

• Bebauung	in	einer	Entfernung	von	<50	m	zum	Fluss	–	
ziehe 2 Punkte ab

• Wenn	sie	auf	beiden	Seiten	des	Flusses	vorkommen	–	
ziehe 3 Punkte ab • Vorhandensein	des	Deiches	auf	einer	Seite	–	ziehe 

1 Punkt ab
• Vorhandensein	des	Deiches	auf	beiden	Seiten	des	
Flusses	–	ziehe 2 Punkte ab
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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DZIAŁANIA	SPRZYJAJĄCE	
HYDROMORFOLOGII:
• modyfikowanie trasy cieku do wa-

runków zbliżonych do naturalnych;
• kształtowanie urozmaicanych i 

zróżnicowanych kształtów skarp;
• wykorzystanie naturalnych mate-

riałów do skarp (wiklina, faszyna);
• umożliwienie rozwoju roślinności 

w korycie;
• umożliwienie rozwoju różnorodnej 

roślinności na skarpach i w strefie 
przybrzeżnej (trawy, trzciny, krze-
wy, drzewa);

• likwidacja przegród poprzecznych 
w korycie.

DZIAŁANIA	NIESPRZYJAJĄCE	
HYDROMORFOLOGII:
• prostowanie trasy cieku (skracanie 

długości cieku);
• usuwanie roślinności z koryta i 

skarp;
• usuwanie osadów (kamieni, żwi-

rów, piasku, mułu) z dna koryta 
rzecznego;

• przegradzanie poprzecznymi bu-
dowlami hydrotechnicznymi (jazy, 
zastawki, progi wodne, zapory);

• umocnienie płytami betonowymi 
dna i skarp;

• położone blisko koryta sztuczne 
wały brzegowe lub wały przeciwpo-
wodziowe;

AKTIVITÄTEN	ZUGUNSTEN	
DER	HYDROMORPHOLOGIE:
• Modifizierung des Verlaufs des 

Fließgewässers zu naturnahen Be-
dingungen;

• Gestaltung abwechslungsreicher 
und differenzierter Formen von 
Böschungen;

• Nutzung natürlicher Materialien 
für Böschungen (Weidentriebe, 
Faschine);

• Ermöglichung der Entwicklung der 
Vegetation im Flussbett;

• Ermöglichung der Entwicklung der 
unterschiedlichen Pflanzen auf den 
Böschungen und in der Uferzone 
(Graspflanzen, Schilf, Sträucher, 
Bäume);

• Entfernen von Quersperren im 
Flussbett.

FÜR DIE HYDROMORPHOLOGIE 
UNGÜNSTIGE	AKTIVITÄTEN:
• Begradigung der Trassenführung 

(Kürzung der Länge des Wasser-
laufs);

• Entfernen von Pflanzen aus dem 
Flussbett und von Böschungen;

• Entfernen von Ablagerungen 
(Steine, Kies, Sand, Schlamm) vom 
Grund des Flussbettes;

• Abtrennung durch hydrotech-
nische Querbauwerke (Wehre, 
Klappen, Wasserschwellen, Stau-
dämme);

• Befestigung des Grundes und der 
Böschungen mithilfe von Beton-
platten; 

• künstliche Uferdämme oder Hoch-
wasserdämme, die nah am Fluss-
bett gelegen sind.
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Tab. 1 Zestawienie działań z zakresu renaturyzacji (sprzyjających oraz niesprzyjających hydromorfologii)
Tab. 1  Aufstellung der Maßnahmen im Bereich der Renaturierung (die für die Hydromorphologie günstig und ungünstig sind)
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HYDROMORFOLOGII np.:
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i zróżnicowanych kształtów 
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- wykorzystanie naturalnych 
materiałów do skarp (wiklina, 
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Hochwasserdämme, die nah 
am Flussbett gelegen sind;

27Elementarz młodego hydromorfologa / Fibel des jungen Hydromorphologen

Tab. 1 Zestawienie działań z zakresu renaturyzacji (sprzyjających oraz niesprzyjających hydromorfologii)
Tab. 1  Aufstellung der Maßnahmen im Bereich der Renaturierung (die für die Hydromorphologie günstig und ungünstig sind)

SPRZYJAJĄ 
HYDROMORFOLOGII np.:

- modyfikowanie trasy cieku 
do warunków zbliżonych do 
naturalnych;

- kształtowanie urozmaicanych 
i zróżnicowanych kształtów 
skarp;

- wykorzystanie naturalnych 
materiałów do skarp (wiklina, 
faszyna);

- umożliwienie rozwoju 
roślinności w korycie;

- umożliwienie rozwoju 
różnorodnej roślinności na 
skarpach i w strefie 
przybrzeżnej (trawy, trzciny, 
krzewy, drzewa);

- likwidacja przegród 
poprzecznych w korycie; 

NIE SPRZYJAJĄ 
HYDROMORFOLOGII m.in.:

- prostowanie trasy cieku 
(skracanie długości cieku);

- usuwanie roślinności z koryta 
i skarp;

- usuwanie osadów (kamieni, 
żwirów, piasku, mułu) z dna 
koryta rzecznego;

- przegradzanie poprzecznymi 
budowlami hydrotechnicznymi 
(jazy, zastawki, progi wodne, 
zapory);

- umocnienie płytami 
betonowymi dna i skarp;

- położone blisko koryta 
sztuczne wały brzegowe lub 
wały przeciwpowodziowe;

GÜNSTIG FÜR DIE 
HYDROMORPHOLOGIE z.B.:

- Modifizierung des Verlaufs 
des Fließgewässers zu 
naturnahen Bedingungen;

- Gestaltung 
abwechslungsreicher und 
differenzierter Formen von 
Böschungen;

- Nutzung natürlicher
Materialien für Böschungen 
(Weidentriebe, Faschine);

- Ermöglichung der 
Entwicklung der Vegetation im 
Flussbett;

- Ermöglichung der 
Entwicklung der 
unterschiedlichen Pflanzen auf 
den Böschungen und in der 
Uferzone (Graspflanzen, Schilf, 
Sträucher, Bäume);

- Entfernen von Quersperren 
im Flussbett;

UNGÜNSTIG FÜR DIE 
HYDROMORPHOLOGIE u.a.: 

- Begradigung der 
Trassenführung (Kürzung der 
Länge des Wasserlaufs);

- Entfernen von Pflanzen aus 
dem Flussbett und von
Böschungen;

- Entfernen von Ablagerungen 
(Steine, Kies, Sand, Schlamm) 
vom Grund des Flussbettes;

- Abtrennung durch 
hydrotechnische
Querbauwerke (Wehre, 
Klappen, Wasserschwellen, 
Staudämme);

- Befestigung des Grundes und 
der Böschungen mithilfe von 
Betonplatten; 

- künstliche Uferdämme oder 
Hochwasserdämme, die nah 
am Flussbett gelegen sind;

W elementarzu chcielibyśmy zainteresowanych uczniów 
uwrażliwić na przyglądanie się ciekom i ich dolinom, tak by 
każdy z nich w podstawowym zakresie potrafił ocenić, czy dany 
ciek jest zbliżony do naturalnego (a w związku z tym jego ce-
chy byłyby korzystne w ocenie hydromorfologicznej) czy wręcz 
przeciwnie. Pomocny może okazać się załączony formularz i ze-
stawienie podstawowych informacji o tym co sprzyja, a co jest 
niekorzystne pod względem hydromorfologii (Tabela 1). Zapro-
ponowane w tym elementarzu podejście powinno umożliwić 
scharakteryzowanie cieku przez zanotowanie występowania 
cech z każdej z kategorii hydromorfologicznej świadczących 
o jego naturalności lub stopniu przekształcenia. 

Przypominamy, rzeki naturalne (bardzo dobry stan hydro-
morfologiczny) charakteryzuje duża bioróżnorodność ga-
tunków związana ze zróżnicowaniem siedlisk. Szerokie pasy 
strefy przybrzeżnej są buforem (filtrem) dla dopływających za-
nieczyszczeń z pól czy ulicy. Wolne od zabudowy doliny rzeczne 
są miejscem rozlewania się wód powodziowych, co spowalnia 
i spłaszcza falę powodziową, a to z kolei zabezpiecza tereny po-
łożone w dalszym biegu cieku. Taka rzeka odpowiada więc za 
szeroki zakres usług ekosystemowych, a efektem jest dobra ja-
kość życia człowieka. Urozmaicony, naturalny wygląd rzeki wraz 
doliną odznacza się wysoką jakością estetyczną.

Natomiast sztucznie przekształcony ciek (zły stan hydromor-
fologiczny), np. w postaci wyprostowanego, umocnionego beto-
nowymi płytami w dnie i na skarpach, ma na celu jak najszybsze 
odprowadzenie wód (w tym również wezbraniowych). Niestety 
taki skrócony, wyprostowany, pozbawiony wszelkich nierów-
ności (spowodowanych obecnością roślinności, kamieni, żwiru, 
itp.) „kanał”, prowadzący nawet najczystszą pod względem fi-
zyko-chemicznego składu wodę, nie jest dogodnym miejscem 
życia dla organizmów żywych i nie zapewni tak szerokiego za-
kresu usług ekosystemowych jak ciek naturalny. Podsumowu-
jąc, odpowiednia hydrochemia wód (odpowiednia jakość fizy-
ko-chemiczna) nie zapewni, że w korycie rzecznym rozwinie się 
różnorodność fauny i flory, a do tego wygląd cieku jest niees-
tetyczny.

Mit der Fibel möchten wir interessierte Schüler für die Be-
trachtung von Wasserläufen und Tälern sensibilisieren, so dass 
jeder Schüler grundsätzlich beurteilen kann, ob ein Wasser-
lauf naturnah ist (und damit seine Eigenschaften für die hyd-
romorphologische Beurteilung von Vorteil wären) oder um-
gekehrt. Das beigefügte Formular und die Zusammenfassung 
der grundlegenden Informationen, was die Hydromorphologie 
begünstigt und was ungünstig ist, können hilfreich sein (Tabelle 
1). Der in diesem Formular vorgeschlagene Ansatz sollte es er-
möglichen, einen Wasserlauf zu charakterisieren, indem in je-
der hydromorphologischen Kategorie Merkmale aufgezeichnet 
werden, die auf ihre Natürlichkeit oder ihren Umwandlungs-
grad hinweisen.

Wir erinnern daran, dass natürliche Flüsse (sehr guter hy-
dromorphologischer Zustand) durch eine große Artenvielfalt 
gekennzeichnet sind, die mit der Vielfalt der Lebensräume 
verbunden ist. Die breiten Uferstreifen sind ein Puffer (Filter) 
für die Verschmutzung, die von den Feldern oder der Straße 
kommt. Die Flusstäler, die frei von Bebauung sind, sind ein Ort, 
an dem sich das Hochwasser ausbreitet, wodurch die Flutwelle 
verlangsamt und abgeflacht wird, was wiederum die Gebiete 
im weiteren Verlauf des Wasserlaufs schützt. Ein solcher Fluss 
ist daher für eine breite Palette von Ökosystemleistungen ver-
antwortlich, und das Ergebnis ist eine gute Umwelt für den 
Menschen. Schließlich zeichnet sich das abwechslungsreiche, 
natürliche Erscheinungsbild des Flusses zusammen mit dem 
Tal durch eine hohe ästhetische Qualität aus.

Der künstlich umgewandelte Wasserlauf (schlechter hyd-
romorphologischer Zustand) z. B. in einer geraden Form, die 
mit Betonplatten im Boden und an den Böschungen befestigt 
ist, soll so schnell wie möglich Wasser ableiten (darunter auch 
Hochwasser). Leider so ein verkürzter, grader, frei von allen 
Unebenheiten (durch das Vorhandensein von Vegetation, Stei-
nen, Kies, etc.) “Kanal”, der selbst das reinste Wasser in seiner 
physikalisch-chemischen Zusammensetzung führt, ist für Lebe-
wesen kein günstiger Lebensraum und bietet keine so breite 
Palette von Ökosystemdienstleistungen wie ein natürlicher 
Wasserlauf. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine an-
gemessene Gewässerchemie (angemessene physikalisch-che-
mische Qualität) nicht dafür sorgt, dass sich im Flussbett eine 
Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten entwickelt, dazu ist das Aus-
sehen des Wasserlaufs unschön.

Tab. 1. Zestawienie działań z zakresu renaturyzacji (sprzyjających oraz niesprzyjających hydromorfologii).
Tab. 1. Aufstellung der Maßnahmen im Bereich der Renaturierung (die für die Hydromorphologie günstig und ungünstig sind).

 

 

4 Elementarz młodego hydromorfologa / Fibel des jungen Hydromorphologen 

✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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Rys. 7  Schemat propozycji zmian sprzyjających hydromorfologii dla określonego odcinka rzeki [źródło: Unsere Bäche und 
Flüsse https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/unserefluesse_online_04e.pdf] 
Abb. 7 Schema des Vorschlags der Änderungen, die für die Hydromorphologie für den bestimmten Abschnitt des Flusses 
günstig sind [Quelle: Unsere Bäche und Flüsse 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/unserefluesse_online_04e.pdf]] 

Wśród zaproponowanych działań są:  

✓ odsunięcie wałów dalej od rzeki; 
✓ zmniejszenie intensywności użytkowania gruntów w 

okolicy; 
✓ stworzenie szerokiej strefy (szerokiego łożyska rzeki), 

gdzie koryto może swobodnie kształtować swój 
przebieg; 

✓ zabezpieczenie i poszerzenie obszaru zalewowego; 
✓ odbudowanie połączenia ze starorzeczem lub 

stworzenie innych możliwości rozgałęzienia koryta 
cieku; 

✓ wprowadzenie głazów, martwego drewna (pni) w 
celu stworzenia różnych mikrosiedlisk;  

✓ wprowadzenie roślinności w strefie przybrzeżnej (o 
zróżnicowanej strukturze – trawy, krzewy i kępy 
drzew) ograniczające dopływ biogenów z pól i 
stwarzające cenne miejsce życia wielu gatunków 
zwierząt. 

 Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören: 

✓ Verschieben der Deiche weg vom Fluss; 
✓ Reduzierung der Intensität der Bodennutzung in der 

Umgebung; 
✓ Schaffung einer breiten Zone (breite Flussbett), in der 

das Flussbett seinen Verlauf frei gestalten kann; 
✓ Schutz und Ausweitung des 

Überschwemmungsgebiets; 
✓ Wiederherstellung der Verbindung mit dem alten 

Flussbett oder Schaffung anderer Möglichkeiten zur 
Abzweigung des Flussbetts; 

✓ Einsetzen von Felsbrocken, Totholz (Stämme),etc. um 
verschiedene Mikrohabitate zu schaffen; 

✓ Ansiedelung von Vegetation im Uferbereich 
(unterschiedlich strukturiert – Gräser, Sträucher und 
Baumgruppen), wodurch der Biogeneintrag aus den 
Feldern eingeschränkt und ein wertvoller 
Lebensraum für viele Tierarten geschaffen wird. 

   

3.3 KLASYFIKACJA OCENY (KLASY OCENY STANU 
HYDROMORFOLOGICZNEGO) 

 
Jak widać z zamieszczonych powyżej opisów oceniane 

atrybuty wskazują zarówno pozytywne i negatywne 
elementy z punktu widzenia oceny hydromorfologicznej. W 
zależności od tego, które z nich w danym cieku i jego 
otoczeniu występują mogą wskazywać na jego naturalność 
(lepszy stan hydromorfologiczny) lub znaczące 

 3.3 KLASSIFIZIERUNG DER BEWERTUNG (KLASSEN DER 
BEWERTUNG DES HYDROMORPHOLOGISCHEN 
ZUSTANDES) 

Wie aus den obigen Beschreibungen ersichtlich ist, 
zeigen die bewerteten Eigenschaften sowohl positive als 
auch negative Elemente für die hydromorphologische 
Beurteilung. Je nach dem, welche in einem bestimmten 
Wasserlauf und seiner Umgebung auftreten, kann dies auf 
eine Natürlichkeit (besserer hydromorphologischer 

WAŻNE!	 Warunki	 referencyjne	 (najlepsze	 możliwe)	 dla	
poszczególnych	 rzek	 będą	 odmienne	 dla	 da-
nego	 typu	 rzeki	 i	 jej	 geograficznego	 położenia,	
a	ponadto	nie	są	stałe	i	niezmienne.	Nawet	rzeka	
spełniająca	 warunki	 referencyjne	 może	 różnie	
„wyglądać”	–	zawsze	dopuszcza	się	naturalny	za-
kres	zmienności	na	skutek	np.	sukcesji,	w	zależ-
ności	od	pory	roku,	po	jakiś	okresach	ekstremal-
nych	 warunków	 pogodowych	 (kilku	 tygodniach	
suszy	czy	przejściu	powodzi).

Zebranie informacji i spostrzeżeń dotyczących ww. elemen-
tów pozwala na uzyskanie wstępnej odpowiedzi, czy mamy do 
czynienia z ciekiem naturalnym lub zbliżonym do naturalnego 
czy wręcz przeciwnie. A w myśl celu tego elementarza, umiejęt-
ność zwrócenia uwagi na najistotniejsze elementy hydromor-
fologiczne stanowi podstawę do określenia czy potencjalnie 
mamy do czynienia z rzeką o bardzo dobrych, czy złych warun-
kach hydromorfologicznych.

Poniżej (rys. 7) przedstawiono przykład propozycji działań 
renaturyzacyjnych sprzyjających poprawie warunków hydro-
morfologicznych zaczerpnięty z opracowania „Renaturyzacja 
naszych strumieni i rzek – w kierunku bliskiego naturze” („Unse-
re Bäche und Flüsse renaturieren – entwickeln – naturnah un-
terhalten”) wydanego przez niemiecki urząd ds. środowiska 
(Umweltbundesamt) w 2020 r. [renaturyzacja]. Pod pojęciem 
renaturyzacji rozumiemy przywrócenie walorów przyrodni-
czych (czyli cech zbliżonych naturalnych).

Ciek po lewej stronie ma ujednoliconą trasę, jednorodny 
przepływ i mało zróżnicowane siedliska, stąd nie można spo-
dziewać się dużego zróżnicowania fauny i flory. Do tego zazna-
czone kolorem szarym wały ograniczają ewentualne rozlewanie 
się wód podczas powodzi. Po prawej stronie przedstawiono 
schematycznie, jak mógłby wyglądać ciek po wykonaniu działań 
sprzyjających poprawie warunków hydromorfologicznych.

Wśród zaproponowanych działań są: 
• odsunięcie wałów dalej od rzeki;
• zmniejszenie intensywności użytkowania gruntów w okolicy;
• stworzenie szerokiej strefy (szerokiego łożyska rzeki), gdzie 

koryto może swobodnie kształtować swój przebieg;
• zabezpieczenie i poszerzenie obszaru zalewowego;
• odbudowanie połączenia ze starorzeczem lub stworzenie in-

nych możliwości rozgałęzienia koryta cieku;
• wprowadzenie głazów, martwego drewna (pni) w celu stwo-

rzenia różnych mikrosiedlisk;
• wprowadzenie roślinności w strefie przybrzeżnej (o zróżnico-

wanej strukturze – trawy, krzewy i kępy drzew) ograniczające 
dopływ biogenów z pól i stwarzające cenne miejsce życia wie-
lu gatunków zwierząt.

3.3.	 KLASYFIKACJA	OCENY	(KLASY	OCENY	STANU
 HYDROMORFOLOGICZNEGO)

Jak widać z zamieszczonych powyżej opisów, oceniane atry-
buty wskazują zarówno pozytywne, jak i negatywne elementy 
z punktu widzenia oceny hydromorfologicznej. W zależności od 
tego, które z nich w danym cieku i jego otoczeniu występują, 
mogą wskazywać na jego naturalność (lepszy stan hydromor-
fologiczny) lub znaczące przekształcenie (i jednocześnie gorszy 
stan hydromorfologiczny). W Unii Europejskiej wykonywana 
ocena hydromorfologiczna wyrażana jest w skali 5-stopniowej 
i najkorzystniejszą jest sytuacja, gdy ciek należy do klasy I (oce-
na bardzo dobra), gdyż jego stan jest zbliżony do warunków na-

WICHTIG!	Die	 (bestmöglichen)	 Referenzbedingungen	 für	
die einzelnen Flüsse sind je nach Art des Flusses 
und	 seiner	 geografischen	 Lage	 unterschiedlich	
und nicht konstant und unveränderlich. Auch ein 
Fluss, der die Referenzbedingungen erfüllt, kann 
unterschiedlich	“aussehen”	–	eine	natürliche	Va-
riationsspanne	ist	immer	zulässig,	z.	B.	aufgrund	
der	Vegetationsfolge,	je	nach	Jahreszeit,	nach	Pe-
rioden	 extremer	Witterungsbedingungen	 (meh-
rere Wochen Dürre oder Überschwemmung).

Das Sammeln von Informationen und Beobachten dieser 
Faktoren ermöglicht eine erste Einschätzung, ob es sich um 
einen natürlichen oder naturnahen Wasserlauf handelt. 

Der Sinn dieser Fibel ist es, die Fähigkeit auszubilden, auf die 
wichtigsten hydromorphologischen Elemente zu achten. Sie ist 
die Grundlage, um festzustellen, ob es sich um einen Fluss mit 
sehr guten oder schlechten hydromorphologischen Bedingun-
gen handelt.

Nachfolgend ist ein Beispiel für Vorschläge über Renaturie-
rungsmaßnahmen dargestellt (Abb. 7), die eine Verbesserung 
der hydromorphologischen Bedingungen begünstigen. Dieses 
wurde der Ausarbeitung „Unsere Bäche und Flüsse renatu-
rieren – entwickeln  – naturnah unterhalten“ entnommen, die 
durch das deutsche Umweltbundesamt im Jahr 2020 veröffent-
licht wurde [Renaturierung]. Der Begriff Renaturierung bedeu-
tet Wiederherstellung der Naturwerte (d.h. der naturnahen 
Eigenschaften).

Das Fließgewässer auf der linken Seite hat einen gleichmä-
ßigen Verlauf und Durchfluss und wenig differenzierte Lebens-
räume, deshalb kann man keine große Differenzierung der 
Fauna und Flora erwarten. Dazu schränken die grau gekenn-
zeichneten Deiche das eventuelle Austreten des Wassers beim 
Hochwasser ein. Rechts wurde schematisch dargestellt, wie das 
Fließgewässer nach dem Ergreifen von Maßnahmen aussehen 
könnte, die für die Verbesserung der hydromorphologischen 
Bedingungen günstig sind.

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören:
• Verschieben der Deiche weg vom Fluss;
• Reduzierung der Intensität der Bodennutzung in der Umge-

bung;
• Schaffung einer breiten Zone (breite Flussbett), in der das 

Flussbett seinen Verlauf frei gestalten kann;
• Schutz und Ausweitung des Überschwemmungsgebiets;
• Wiederherstellung der Verbindung mit dem alten Flussbett 

oder Schaffung anderer Möglichkeiten zur Abzweigung des 
Flussbetts;

• Einsetzen von Felsbrocken, Totholz (Stämme),etc. um ver-
schiedene Mikrohabitate zu schaffen;

• Ansiedelung von Vegetation im Uferbereich (unterschiedlich 
strukturiert – Gräser, Sträucher und Baumgruppen), wodurch 
der Biogeneintrag aus den Feldern eingeschränkt und ein 
wertvoller Lebensraum für viele Tierarten geschaffen wird.

3.3.	 KLASSIFIZIERUNG	DER	BEWERTUNG	
	 (KLASSEN	DER	BEWERTUNG
 DES HYDROMORPHOLOGISCHEN ZUSTANDES)

Wie aus den obigen Beschreibungen ersichtlich ist, zeigen die 
bewerteten Eigenschaften sowohl positive als auch negative Ele-
mente für die hydromorphologische Beurteilung. Je nach dem, 
welche in einem bestimmten Wasserlauf und seiner Umgebung 
auftreten, kann dies auf eine Natürlichkeit (besserer hydromor-
phologischer Zustand) oder eine signifikante Umwandlung (und 
gleichzeitig einen schlechteren hydromorphologischen Zustand) 
hindeuten. In der Europäischen Union wird die hydromorpho-
logische Bewertung auf einer 5-Stufen-Skala durchgeführt. Am 

Rys. 7. Schemat propozycji zmian sprzyjających hydromorfologii dla określonego odcinka rzeki [źródło: Unsere Bäche und Flüsse 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/unserefluesse_online_04e.pdf].

Abb. 7. Schema des Vorschlags der Änderungen, die für die Hydromorphologie für den bestimmten
Abschnitt des Flusses günstig sind [Quelle: Unsere Bäche und Flüsse

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/unserefluesse_online_04e.pdf].
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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turalnych. Najmniej korzystną jest klasa V (ocena zła) – sytuacja 
danej rzeki jest daleka od naturalności a w związku z tym także 
ograniczone są możliwości bytowania roślin i zwierząt. Warto 
wspomnieć, iż każda z klas stanu hydromorfologicznego jest 
powiązana na stałe z konkretnym kolorem, ułatwiającym obra-
zowanie wyników na mapach (tab. 2).

Jedynie dwie pierwsze klasy (I i II) uznane są za korzystne. Je-
żeli oceniany ciek ma stan umiarkowany (III) lub gorszy (IV i V), 
powinny zostać zaplanowane i podjęte działania naprawcze (re-
naturyzacyjne) w celu poprawy tej sytuacji.

4. Podsumowanie

Obserwowana zmiana klimatu sprawia, że szczególnie istot-
ne staje się wzmacnianie zdolności adaptacyjnych ekosyste-
mów związanych z dolinami rzecznymi. Rzeka i jej bezpośrednia 
dolina mogą być terenem – „gąbką” zatrzymującą nadmiar wód 
powodziowych. Mogą stanowić duży obszar terenu łączącego 
wodę i zieleń, która w sytuacji ekstremalnych warunków pogo-
dowych (np. wysokich temperatur) pozytywnie wpływa na lo-
kalny mikroklimat poprzez obniżenie temperatury. Taki teren 
jest miejscem bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt, stąd 
rzeka i jej dolina mogą odznaczać się wysoką różnorodnością 
gatunkową. Wody przemieszczające się powierzchniowo z tere-
nów miejskich czy rolnych, płynąc ku rzece przez szeroką i zróż-
nicowaną pod względem gatunków roślin strefę przybrzeżną, 
zostają wstępnie podczyszczone z biogenów. Część zanieczysz-
czeń „oczyści” woda w korycie (jeśli są w nim rośliny i występu-
ją miejsca zróżnicowanego przepływu sprzyjające natlenieniu 
wody). Dodatkowo ciek mający postać zbliżoną do naturalnej 
sprzyja relaksowi nad wodą i turystyce wodnej. Jak widać ko-
rzyści z utrzymania lub dążenia do uzyskania cieków o zróżni-
cowanych i bardzo dobrych warunkach hydromorfologicznych 
jest wiele. Sprzyja to także zrównoważonemu wykorzystaniu 
zasobów naturalnych w tym zasobów wodnych.

Elementarz ma na celu zestawienie podstaw wiedzy o hydro-
morfologii. Wiedza o stanie środowiska, ocenie stanu ekologicz-
nego cieków powierzchniowych, uwzględniająca także ocenę 
hydromorfologiczną, sprawia że łatwiej jest dbać o ciek i jego 
dolinę. W wielu miejscach w Polsce należy zaplanować ewen-
tualne działania renaturyzacyjne w obrębie cieku i jego doli-
ny. służące poprawie warunków hydromorfologicznych. Stąd 
edukacja już od szkoły podstawowej pozwala na kształtowanie 
świadomości i uczulenia dzieci, aby w przyszłości współuczest-
niczyły w decyzjach dotyczących przyrody.

ELEMENTARZ	MŁODSZEGO	HYDROMORFOLOGA	JEST	CZĘ-
ŚCIĄ	TRANSGRANICZNEGO	PROJEKTU	„WSPARCIE	DZIAŁAŃ	
NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W REGIONIE TRANSGRANICZ-
NYM	 (WIKT)”,	 PROWADZONEGO	 PRZEZ	 INSTYTUT	 METEO-
ROLOGII	I	GOSPODARKI	WODNEJ	–	PAŃSTWOWY	INSTYTUT	
BADAWCZY	 (LIDER)	 ORAZ	 SAPOS	 GEMEINNÜTZIGE	 GMBH,	
FUNDACJĘ	 EKOLOGICZNĄ	 ZIELONA	 AKCJA,	 FUNDACJĘ	 NA-
TURA	 POLSKA	 (PARTNERZY).	 PROJEKT	 JEST	 REALIZOWANY	
PRZY	UDZIALE	ŚRODKÓW	EFRR	 (INTERREG	POLSKA-SAKSO-
NIA)	 ORAZ	 DOFINANSOWANIU	 WOJEWÓDZKIEGO	 FUNDU-
SZU	 OCHRONY	 ŚRODOWISKA	 I	 GOSPODARKI	 WODNEJ	 WE	
WROCŁAWIU.

günstigsten ist es, wenn ein Wasserlauf der Klasse I angehört 
(sehr gut), da er naturnah ist. Am wenigsten vorteilhaft ist die 
Klasse V (schlechte Bewertung) – die Situation des Flusses ist al-
les andere als natürlich und daher sind auch die Lebensmöglich-
keiten von Pflanzen und Tieren begrenzt. Es ist erwähnenswert, 
dass jede Klasse des hydromorphologischen Zustands fest mit 
einer bestimmten Farbe verbunden ist, die die Darstellung der 
Ergebnisse auf den Karten erleichtert (Tab. 2).

Nur die ersten beiden Klassen (I und II) werden als vorteilhaft 
angesehen. Ist der zu bewertende Wasserlauf mäßig (III) oder 
schlechter (IV und V) zu bewerten, so sind Abhilfemaßnahmen 
(Renaturierungen) zu planen und zu ergreifen, um diese Situa-
tion zu verbessern.

4. Zusammenfassung

Angesichts des zu beobachtenden Klimawandels ist es be-
sonders wichtig, die Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme in 
Flusstälern zu stärken. Der Fluss und sein direktes Tal können 
ein “Schwamm” sein, der überschüssiges Hochwasser zurück-
hält. Sie können eine große Fläche zwischen Wasser und Grün-
land bilden, die bei extremen Witterungsbedingungen (z. B. bei 
hohen Temperaturen) das lokale Mikroklima durch Senkung 
der Temperatur positiv beeinflusst. Dieses Gebiet beherbergt 
viele Tier- und Pflanzenarten, so dass sich das Gebiet des Flus-
ses und seiner Täler durch eine hohe Artenvielfalt auszeichnen 
kann. Wasserläufe, die sich oberflächlich aus städtischen oder 
landwirtschaftlichen Gebieten durch ein breites, pflanzenrei-
ches Ufergebiet zum Fluss bewegen, werden von Biogenen vor-
gereinigt. Ein Teil der Verunreinigungen “reinigt” das Wasser im 
Trog, wenn dort Pflanzen vorhanden sind und es Stellen mit 
unterschiedlicher Strömung gibt, die die Sauerstoffzufuhr be-
günstigen. Zusätzlich fördert der naturnahe Wasserlauf die Ent-
spannung am Wasser und den Wassertourismus. Wie Sie sehen 
können, sind die Vorteile der Wartung oder des Strebens nach 
Wasserläufen mit vielfältigen und sehr guten hydromorpho-
logischen Bedingungen vielfältig. Dies fördert auch die nach-
haltige Nutzung der natürlichen Ressourcen, einschließlich der 
Wasserressourcen.

Ziel der Fibel ist es, die Grundlagen der Hydromorphologie 
zusammenzustellen. Das Wissen über den Zustand der Umwelt, 
die Bewertung des ökologischen Zustands von Oberflächenge-
wässern, einschließlich der hydromorphologischen Bewertung, 
macht die Pflege des Wasserlaufs und seiner Täler einfacher. 
An vielen Stellen in Polen müssen mögliche Renaturierungs-
maßnahmen im Wasserlauf und im Tal geplant werden, um die 
hydromorphologischen Bedingungen zu verbessern. Daher die 
Wissensvermittlung zu diesem Thema von der Grundschule an,  
die das Bewusstsein stärkt und sensibilisiert , um zukünftig an 
Entscheidungen über die Natur mitzuwirken.

DIE	„FIBEL	DER	JUNGEN	HYDROMORPHOLOGEN“	IST	EIN	
TEIL	 DES	 GRENZÜBERSCHREITENDEN	 PROJEKTES	 „UNTER-
STÜTZUNG FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ DES KLIMAS 
IN	 DER	 GRENZÜBERSCHREITENDEN	 REGION	 (WIKT)”,	 DAS	
VON	 INSTYTUT	 METEOROLOGII	 I	 GOSPODARKI	 WODNEJ	
–	 PAŃSTWOWY	 INSTYTUT	 BADAWCZY	 (FÜHRENDER	 PART-
NER)	UND	SAPOS	GEMEINNÜTZIGE	GMBH,	FUNDACJA	EKO-
LOGICZNA	 ZIELONA	 AKCJA,	 FUNDACJA	 NATURA	 POLSKA	
(PARTNER)	 REALISIERT	 WIRD.	 DAS	 PROJEKT	 WIRD	 UNTER	
ANTEILNAHME	 VON	 FÖRDERUNG	 DURCH	 EFRE	 (INTER-
REG	 POLEN-SACHSEN)	 UND	 MITFINANZIERUNG	 VON	 WO-
JEWÓDZKI	FUNDUSZ	OCHRONY	ŚRODOWISKA	I	GOSPODAR-
KI	WODNEJ	IN	WROCŁAW		REALISIERT.

Tab. 2. Klasy w ocenie hydromorfologicznej.
Tab. 2. Klassen der hydromorphologischen Bewertung.

jak jest? barwne
oznaczenie klas

cyfrowe
oznaczenie klas stan opisowo

klasa I bardzo dobry ciek naturalny lub zbliżony do natu-
ralnego

klasa II dobry umiarkowanie zmieniony ciek  

klasa III umiarkowany mocno zmieniony ciek

klasa IV zły bardzo silnie zmieniony ciek  

klasa V bardzo zły całkowicie zmieniony ciek  

Wie ist es? Bezeichnung der 
Klassen mit Farben

Bezeichnung der 
Klassen mit Ziffern Zustand Beschreibung

Klasse I sehr gut natürliches oder naturnahes Fließ-
gewässer

Klasse II gut gemäßigt verändertes Fließgewässer

Klasse III gemäßigt stark verändertes Fließgewässer 

Klasse IV schlecht sehr stark verändertes Fließgewässer

Klasse V sehr schlecht vollständig verändertes Fließgewässer
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
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i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
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Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
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hydromorfologicznego.  
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naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
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(obniżające jednocześnie klasę stanu 
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 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
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✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
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hydromorphologischen Bewertung  
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Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
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daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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Załącznik	1.	FORMULARZ	TERENOWY.

Nazwa rzeki: …................................

Długość odcinka:  ......................... …...............................................................

…...............................................................

Ocenę wykonał:    1. …................................................................. Data:  ...............................

Ocenę wykonał:    2. ….................................................................

FORMULARZ OCENY HYDROMORFOLOGICZNEJ

Początek odcinka - GPS:

Koniec odcinka - GPS:

Formularz zawiera elementarne kategorie oceny hydromorfologicznej dzięki czemu umożliwia zapoznanie się z 
konceptem oceny hydromrofologicznej.

Kwestią bardzo ważną przy wykonywaniu jest bezpieczeństwo, zawsze wykonuj podobne badanie 
w asyście osoby dorosłej!

Zazwyczaj ocenia się całą rzekę lub jej dłuższy odcinek. Część prac jest wykonywanych na podstawie map a 
następnie jest wykonywana ocena w terenie obejmująca określony, dłuższy odcinek/odcinki.  W niniejszym 

elementarzu proponujemy tylko podjęcie tematu oceny terenowej i wykonanie szacunkowej oceny 
odcinka/odcinków o szerokości 5-10 metrów. Należy mieć na względzie, że w rzeczywistości zmienność elementów 

wchodzących w skład oceny hydromorfologicznej może być bardzo duża i nawet w niedużej odległości od siebie 
wyniki oceny mogą być skrajnie różne.

Ocenę terenową wykonujemy od kwietnia do października, ponieważ  poza tym okresem czasu możemy dokonać 
niewłaściwej oceny roślinności. Ocenę wykonujemy w okresach, kiedy jest mało wody w rzece,  wtedy jest 

bezpieczniej i możemy zobaczyć struktury brzegowe i korytowe.

przepisz sumę punktów dla strefy koryta

przepisz sumę punktów dla strefy przybrzeżnej

przepisz sumę punktów dla strefy doliny

S U M A aaa   

0 
pkt.

30
pkt.

STAN HYDROMORFOLOGICZNY RZEKI/POTOKU

rzeka przekształcona,
złe 

warunki hydromorfologiczne

rzeka naturalna,
bardzo dobre 

warunki hydromorfologiczne

1 jednolicie płynąca woda - brak zmienności 
przepływu 

1
 strefa przybrzeżna porośnięta roślinnością złożoną – 
drzewa+ krzewy + roślinność niska, brak elementów 

z punktów 4 ÷ 6 
obecność roślinności jednego typu w obrębie 
koryta, np. tylko rośliny  pływające, albo tylko 

zanurzone 

dodaj 1 
punkt 2 strefa przybrzeżna porośnięta drzewami lub brak 

elementów z punktów 4÷ 6 

roślinność więcej niż jednego typu w korycie lub 
roślinność zajmuje powyżej 1/3 powierzchni 

koryta 

dodaj 2 
punkty 3

strefa przybrzeżna porośnięta w większości 
roślinnością niską, brak elementów z punktów 4 

÷ 6   

brak roślinności odejmij 1 
punkt 4 do samego koryta rzecznego przylega pole 

uprawne 

5 do samego koryta przylega zabudowa lub droga  

sztuczny materiał w dnie lub brzegach koryta 
(np. betonowe płyty lite lub ażurowe, gabiony, 

narzut kamienny)  

odejmij 2 
punkty 6  obecność muru oporowego, ścianki szczelnej 

sztuczny materiał w dnie i na brzegach (rzeka 
płynie w betonowym korycie) 

odejmij 3 
punkty

SUMA

dodaj 2 
punkty

widoczna erozja w korycie - obecność odsypu 
śródkorytowego lub wyspy 

dodaj 1 
punkt

obecność odsypów i wyspy dodaj 2 
punkty

obecność wyspy lub odsypu porośniętego 
roślinnością 

dodaj 3 
punkty

widoczna erozja brzegów - obecność podmytego 
brzegu lub odsypu brzegowego 

dodaj 1 
punkt

droga w odległości do 50 m od rzeki - ścieżka 
nieutwardzona 

odejmij 1 
punkt

obecność podmytego brzegu i odsypu lub 
obecność jednej z tych struktura na obu brzegach 

dodaj 2 
punkty droga utwardzona w odległości do 50 m od rzeki odejmij 2 

punkty

obecność odsypu porośniętego roślinnością dodaj 3 
punkty

gdy drogi utwardzone występują po obu 
stronach rzeki  

odejmij 3 
punkty

obecność poprzecznych struktur w korycie, 
obecność progu 

odejmij 1 
punkt zabudowania w odległości <50 m od rzeki odejmij 2 

punkty

obecność jazu, zastawki, śluzy, progu wodnego odejmij 3 
punkty jeżeli występują po obu stronach rzeki odejmij 3 

punkty

8 obecność mostu, estakady, przepustu 
zwężających koryto cieku

9 obecność ujęcia wody lub zrzutu wody

obecność wału po jednej stronie odejmij 1 
punkt

10 śmieci ,odpady w korycie - np. plastikowe 
butelki, opony, itd. obecność wału po obu  stronach rzeki odejmij 2 

punkty

SUMA KONIEC -
 policz punkty dla strefy doliny rzecznej SUMA

odejmij 1 punkt

KONIEC -
 policz punkty dla strefy koryta

w pasie do 50 m od rzeki użytki rolne 
przeważające (> 50%) lub występuje roślinność 

niska mało zróżnicowana (trawa) lub mała 
ilość/brak roślinności 

odejmij 1 punkt

5

W
Y
B
Ó
R

odejmij 1 punkt

W
Y
B
Ó
R

3

odejmij 2 punkty
4

W
Y
B
Ó
R

6

W
Y
B
Ó
R

2

W
Y
B
Ó
R

odejmij od razu
 10 punktów

5

W
Y
B
Ó
R

1
zwarta zabudowa miejska po obu stronach rzeki 

do 50 m od koryta – budynki i tereny 
uszczelnione, roślinność prawie nie występuje

7

4

W
Y
B
Ó
R

dodaj 1 
punkt

obecność gałęzi konarów w korycie lub nie do 
końca rozłożonej materii organicznej  na dnie 

cieku (gałęzie, liście)

obecność gałęzi konarów w korycie oraz nie do 
końca rozłożonej materii organicznej na dnie 

cieku (gałęzie, liście)

KONIEC - policz punkty dla strefy przybrzeżnej 
(razem dla brzegu lewego i prawego)

START
dopasuj opisy dla strefy doliny rzecznej

jeśli opisany 
element 

występuje 

Twoje punkty

10 pkt.

dodaj 2 punkty

dodaj 1 punkt 

W
Y
B
Ó
R

0 punktów

0 punktów

3

START
dopasuj opisy dla strefy koryta

jeśli opisany 
element 

występuje 

Twoje punkty

12 pkt.
START

dopasuj opisy dla strefy przybrzeżnej

jeśli opisany 
element 

występuje 

Twoje punkty

0 pkt.
odejmij 1 punkt brzeg

lewy -   prawy

dodaj 4 punkty

2

W
Y
B
Ó
R

dodaj 3 punkty

TAK

NIE

START jeśli opisany Twoje punkty

Zaczynasz od 12 punktów, odpowiadając na kolejne pytania odejmujesz lub dodajesz 
punkty. W każdym zagadnieniu możesz wybrać tylko jedną odpowiedź lub pozostawić
ilość punktów bez zmian jeżeli  żadna z odpowiedzi nie pasuje. Maksymalna ocena w 

STARTSTART jeśli opisany 

Twoje punkty

0 pkt.

Teraz startujesz bez punktów początkowych. Stań patrząc w kierunku płynącej wody, 
czyli do ujścia rzeki. Po lewej stronie masz lewy brzeg a po prawej prawy. Oceniaj oba 

brzegi osobno. Wybierz dla każdego z brzegów JEDNĄ najbardziej pasującą odpowiedź, 
zsumuj punkty. Maksymalna wartość punktów dla każdego z brzegów to 4 punkty 
czyli maksymalna punktacja sumaryczna dla strefy przybrzeżnej wynosi 8 punktów.

jeśli opisany Twoje punkty

Maksymalna punktacja w tej kategorii wynosi 10 punktów – oznacza to dolinę, w 
której działalność człowieka nie jest widoczna a dominuje różnorodna szata roślinna. 
Na starcie masz 10 punktów – poruszaj się wg schematu i odejmuj punkty. W każdym 
zagadnieniu możesz wybrać tylko jedną odpowiedź lub pozostawić ilość punktów bez 

zmian jeżeli  żadna z odpowiedzi nie pasuje. 
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✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
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eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
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geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
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rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
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3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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Anlage	1.	FORMULAR	FÜR	DIE	BEWERTUNG	VOR	ORT.

Flussname: …................................

Länge des Abschnitts:  ......................... …...............................................................

…...............................................................

    1. …................................................................. Datum:  ...........................

    2. ….................................................................

Die Bewertung wurde 
durchgeführt von:

FORMULAR FÜR HYDROMORPHOLOGISCHE BEWERTUNG 

Das Formular umfasst lediglich ausgewählte Elemente der hydromorphologischen Bewertung. Es ist ein Vorschlag, 
sich mit der Idee der Bewertung des hydromorphologischen Gewässerzustands vertraut zu machen, sowie ein 

tieferes Interesse zu erwecken um die Relevanz dieses Themas aufzuzeigen. 
Ein sehr wichtiges Thema bei der Durchführung ist die Sicherheit. Führe die Untersuchungen 

immer in Begleitung einer erwachsenen Person durch!
In der Regel wird der gesamte Fluss oder ein längerer Flussabschnitt bewertet. Ein Teil der Arbeiten wird auf der 

Grundlage von Landkarten ausgeführt und danach wird eine Bewertung vor Ort durchgeführt, die einen 
bestimmten, längeren Abschnitt/Abschnitte umfasst. In dieser Fibel schlagen wir lediglich vor, das Thema der 
Bewertung vor Ort vorzunehmen und eine Schätzung des Abschnitts/der Abschnitte mit einer Breite von 5-10 

Metern auszuführen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Variabilität der Elemente der hydromorphologischen 
Bewertung sehr groß sein kann und selbst bei geringer Entfernung zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen 

kann..
Die Bewertung vor Ort führen wir von April bis Oktober durch, weil wir außerhalb dieses Zeitraums eine falsche 

Bewertung der Pflanzenwelt machen könnten. Die Bewertung führen wir beim niedrigen Wasserstand aus,  dann ist 
es sicherer und wir können die Ufer- und Flussbettstrukturen sehen .

Anfang des Abschnitts – GPS:

Ende des Abschnitts – GPS:

schreibe die Anzahl der Punkte für die Zone des 
Flussbettes

schreibe die Anzahl der Punkte für die Uferzone 

schreibe die Anzahl der Punkte für die Talzone

S U M M E aaa   

0 
Pkt.

30
Pkt.
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wenn keine der Antworten passend ist.

 

 

4 Elementarz młodego hydromorfologa / Fibel des jungen Hydromorphologen 

✓ przyczyniają się do oczyszczania wód, 
zatrzymywania i wykorzystania biogenów przez 
roślinność wodną i przybrzeżną (naturalne filtry), 

✓  stanowią naturalną przestrzeń przechwytującą 
(gromadzącą) wezbrane wody powodziowe, 

✓  rzeka naturalna jest korzystnym elementem 
kształtującym krajobraz na obszarach miejskich i 
wiejskich przez co podnosi jakość życia 
mieszkańców, 

✓  wspierają adaptację danej okolicy do globalnych 
zmian klimatu. 

Jasno widać z powyższych kilku przykładów jak szeroki 
i różnorodny jest zakres, jaki pełnią i potencjalnie mogą 
pełnić ciek wraz z doliną rzeczną. Rzeki naturalne są 
obiektami cennymi przyrodniczo, z uwagi na fakt, że w 
Europie zupełnie nieuregulowane rzeki w zasadzie nie 
występują. Zakres walorów rzeki znacząco spada wraz ze 
zwiększeniem ilości antropogenicznych (czyli związanych z 
działalnością człowieka) zmian w dolinie i w obrębie cieku 
(a to jednocześnie wpływa na obniżenie stanu 
hydromorfologicznego cieku).  

W niniejszym opracowaniu – elementarzu dla 
młodszego hydromorfologa - skupiono się na wskazaniu 
elementów sprzyjających naturalności cieku oraz tych 
elementów, które tę naturalność zmniejszają. Generalnie 
ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – natomiast ciek 
nieprzekształcony (naturalny) lub nieznacznie 
przekształcony osiąga wysoką ocenę klasy stanu 
hydromorfologicznego.  

Chcielibyśmy by odbiorca elementarza był w stanie 
łatwo rozpoznać i wskazał w terenie cechy świadczące o 
naturalności – a poprzez to także o wysokiej klasie stanu 
hydromorfologicznego. Równocześnie wskazujemy także 
najmniej naturalne elementy, które negatywnie wpływają 
na funkcjonowanie cieku i jego bezpośredniego otoczenia 
(obniżające jednocześnie klasę stanu 
hydromorfologicznego). 

 ✓ sie tragen zur Wasserreinigung, zur Bindung und 
Nutzung von Biogenen durch Wasser- und 
Ufervegetation (natürliche Filter) bei, 

✓  sie dienen als natürlicher Auffangraum für 
Hochwasser, 

✓  günstige Komponente der Landschaftsgestaltung 
in städtischen und ländlichen Gebieten, wodurch 
die Lebensqualität der Einwohner steigt,  

✓  sie unterstützen die Anpassung der Region an den 
globalen Klimawandel. 

 
Anhand der genannten Beispiele sieht man deutlich, 

wie breit und vielfältig die Rolle ist, die Fließgewässer (mit 
dem Flusstal) erfüllen und potenziell erfüllen können. In 
Polen ist der Fluss Bug ein Beispiel eines großen Flusses, der 
auf einer beträchtlichen Länge nicht reguliert ist. Der Wert 
eines Flusses nimmt mit der Zunahme des anthropogenen 
Anteils (d. h. Änderungen im Flusstal und innerhalb des 
Wasserlaufs durch den Menschen) deutlich ab. Gleichzeitig 
wird der hydromorphologische Zustand des Fließgewässers 
gesenkt. 

Die vorliegende Studie – Fibel des jungen 
Hydromorphologen – konzentriert sich auf die Bestimmung 
von Elementen, die die Natürlichkeit des Wasserlaufs 
begünstigen, und auf jene, die diese Natürlichkeit 
verringern. Ein Gewässerverlauf, der erheblich verändert 
ist, erhält generell eine niedrige Bewertung (Klasse) des 
hydromorphologischen Zustandes – hingegen erhält ein 
Fließgewässer, das nicht verändert (natürlich) bzw. nur 
geringfügig verändert ist, eine hohe Bewertung. 

Wir möchten, dass der Leser der Fibel in der Lage ist, 
die Eigenschaften, die von der Natürlichkeit – und dadurch 
auch von einer hohen Klasse des hydromorphologischen 
Zustandes zeugen, leicht zu erkennen und auf sie 
hinzuweisen. Gleichzeitig zeigen wir auch die Elemente, die 
am wenigsten natürlich sind und einen negativen Einfluss 
auf die Funktion des Gewässerverlaufs und seiner direkten 
Umgebung (die gleichzeitig die Klasse des 
hydromorphologischen Zustandes senken) haben. 

3. Podstawowe elementy w ocenie 
hydromorfologicznej   

3.1 STREFY  

W ocenie hydromorfologicznej rzeka rozpatrywana jest w 
szerszym ujęciu tzn. oceniane jest nie tylko koryto rzeczne. 
Ocenia się rzekę (ciek wodny), jego tereny przybrzeżne i 
otaczającą ciek dolinę. Wynika to z faktu, iż ekosystem 
rzeczny to nie tylko woda i organizmy w niej żyjące, ale 
także roślinność i zwierzęta żyjące w pobliżu. 

 

 3. Grundlegende Elemente in der 
hydromorphologischen Bewertung  

3.1 ZONEN 

Bei der hydromorphologischen Bewertung wird der Fluss 
im weiteren Sinne betrachtet, d.h. dass nicht nur das 
Flussbett beurteilt wird. Es werden der Flusslauf, seine 
Uferzonen und das umliegende Tal bewertet. Das liegt 
daran, dass ein Flussökosystem nicht nur aus Wasser und 
den darin lebenden Organismen besteht, sondern auch aus 
Pflanzen und Tieren, die in der Nähe leben. 
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