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1. Wstęp- miejsce hydromorfologii w ocenie stanu ekologicznego

elementy 
biologiczne

elementy 
fizyko-

chemiczne

ocena stanu 
ekologicznego

uwzględnia

elementy 
hydromor-
fologiczne

• fitoplankton
• makrofity i fitobentos
• bezkręgowce bentosowe
• ichtiofauna

• charakterystyka ogólna (biogeny, zasolenie, odczyn, bilans 
tlenu, zdolność neutralizacji kwasów, temperatura)
• specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
• specyficzne zanieczyszczenia niesyntetyczne

m.in.
• warunki morfologiczne
• ciągłość rzeki
• reżim hydrologiczny

odsypy 
śródkorytowe

zróżnicowane 
typy przepływu



2. Definicja co rozumiemy pod pojęciem hydromorfologii?

Hydromorfologia to termin dotyczący powiązanych ze sobą procesów hydrologicznych i morfologicznych
zachodzących w ekosystemach wodnych.

Ocena hydromorfologiczna polega na określeniu stopnia przekształcenia rzeki i doliny przylegającej do
cieku przez człowieka.

✓ Wiedza o hydromorfologii umożliwia lepsze zrozumienie zmian, zachodzących w cieku i jego
dolinie.

✓ Jest to szczególnie istotne w przypadku realizacji działań z zakresu regulacji cieku czy małej
retencji i renaturyzacji wód.

✓ Ponieważ odpowiednio dobrane działania w obrębie cieków mogą sprzyjać poprawie warunków
hydromorfologicznych a poprzez to sprzyjają przywracaniu naturalności cieków a to może
przynieść korzyści dla człowieka.

✓ Rzeka zbliżona do warunków naturalnych świadczy liczne usługi ekosystemowe.



3. Elementarne informacje – strefy, podstawowe kategorie
wspomniane trzy strefy widziane 
z innej perspektywy („lotu ptaka”)

trzy główne strefy:
➢ koryto rzeczne
➢ strefa przybrzeżna
➢ dolina rzeczna

Wybrane informacje dotyczące tych stref 
zbierane są w zaproponowanym formularzu.



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.

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).

3. Elementarne informacje – strefy, podstawowe kategorie



4. Przybliżenie formularza – na co zwracamy uwagę? WSKAZÓWKI, PRZYKŁADY

zagadnienia 
dotyczące 
strefy doliny 
rzecznej

zagadnienia 
dotyczące 
strefy 
przybrzeżnej

zagadnienia 
dotyczące 
strefy koryta 
rzecznego



PRZEPŁYW

zmienny     brak zmienności

sytuacja ekstremalna –
negatywna – brak wody 

zdjęcia: IMGW-PIB



ROŚLINNOŚĆ W KORYCIE

brak      obecność 1 typu roślinności obecność     więcej niż 1 typu roślinności

roś. zajmuje >1/3 powierzchni koryta

zdjęcia: IMGW-PIB



SUBSTRAT DNA lub BRZEGACH KORYTA

naturalny sztuczny

głazy, kamienie, żwir, piasek, muł betonowe płyty lite lub ażurowe, 
narzut kamienny, gabiony

zdjęcia: IMGW-PIB



OBECNOŚĆ GAŁĘZI, KONARÓW w korycie i/lub DETRYTUSU (liście, drobne gałązki)

zdjęcia: IMGW-PIB



WIDOCZNE EFEKTY ZJAWISKA EROZJI W KORYCIE

WYSPA

ODSYP BRZEGOWY

ODSYP BRZEGOWY

ODSYP ŚRÓDKORYTOWY

ODSYP ŚRÓDKORYTOWY

PODMYTY BRZEG

zdjęcia: IMGW-PIB



OBECNOŚĆ POPRZECZNYCH STRUKTUR 

PROGI WODNE

JAZY, ŚLUZY, ZASTAWKI

zdjęcia: IMGW-PIB



OBECNOŚĆ POPRZECZNYCH STRUKTUR 

MOSTY, WIADUKTY

JAZY, ŚLUZY, ZASTAWKIPRZEPUSTY

zdjęcia: IMGW-PIB



OBECNOŚĆ ANTROPOGENICZNYCH STRUKTUR 

UJĘCIA WODY
ZRZUTY WÓD 

DESZCZOWYCH, 
ŚCIEKÓW

ŚMIECI W KORYCIE

zdjęcia: IMGW-PIB



STREFA PRZYBRZEŻNA I ROŚLINNOŚĆ TAM 
WYSTĘPUJĄCA

brak roślin

trawy/roślinność 
zielna

krzewy lub drzewa

trawy, roślinność 
zielna, krzewy, 

drzewa

trawy/roślinność 
zielna

krzewy lub drzewa

trawy, roślinność 
zielna, krzewy, 

drzewa

brak roślin
ścianka szczelna, 

mur oporowy

zdjęcia: IMGW-PIB



OBECNOŚĆ ZWARTEJ 
ZABUDOWY MIEJSKIEJ PO 

OBU STRONACH RZEKI

OBECNOŚĆ ZWARTEJ ZABUDOWY 
MIEJSKIEJ 

stanowi znaczące pogorszenie warunków 
hydromorfologicznych w strefie doliny 

rzecznej, budynki, ulice, parkingi to 
elementy zarówno uszczelniające dno 

doliny cieku, jak i ograniczające teren dla 
wód wezbraniowych (podczas powodzi)

zdjęcia: IMGW-PIB

[źródło zdj.: Google.maps.com]



gdy w dolinie nie 
występuje zwarta 
zabudowa mogą 

występować m.in.

WAŁY

UŻYTKI ROLNE

ZABUDOWA WIEJSKA

DROGI 

zdjęcia: IMGW-PIB



wiadomosci.dziennik.pl

jak jest?

barwne 

oznaczenie 

klas

cyfrowe 

oznaczenie 

klas

stan opisowo

klasa I
bardzo 

dobry

warunki referencyjne lub 

zbliżone do naturalnych

klasa II dobry
umiarkowanie zmieniony 

ciek  

klasa III
umiarko-

wany
mocno zmieniony ciek  

klasa IV zły
bardzo silnie zmieniony 

ciek  

klasa V
bardzo 

zły
całkowicie zmieniony ciek  

Ciek znacząco przekształcony osiąga niską ocenę (klasę) 
stanu hydromorfologicznego – ciek nieprzekształcony 
(naturalny) lub nieznacznie przekształcony osiąga 
ocenę wysoką klasy stanu hydromorfologicznego. 

5. Ocena naturalności cieku a ocena hydromorfologiczna

0 

pkt.

30

pkt.
STAN HYDROMORFOLOGICZNY RZEKI/POTOKU

rzeka przekształcona,
złe 

warunki hydromorfologiczne

rzeka naturalna,
bardzo dobre 

warunki hydromorfologiczne



wiadomosci.dziennik.pl

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;

6. Działania sprzyjające oraz niesprzyjające hydromorfologii



Źródło: https://climate.nasa.gov

Propozycja działań sprzyjających poprawie warunków 

hydromrofologicznych: 

✓ 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.

[źródło zdj.: Google.maps.com]

Przykład wykonania takiej rewitalizacji – rzeka Ruhr w miejscowości 
Oevebtrop (Niemcy) 



presje 

hydromorfologiczne
postać możliwy wpływ na hydromorfologię

regulacje rzek i potoków (np. prostowanie, zawężanie)

eksploatacja kruszyw z koryt rzecznych i doliny cieku

budowa urządzeń piętrzących, regulacyjnych w obrębie cieku

zabudowa przeciwpowodziowa – murki oporowe, wały 

przeciwpowodziowe

rozwiązania z zakresu dużej retencji

nadmierny pobór wód / zrzut wód

budowa zapór i stopni wodnych

elektrownie wodne

zmniejszanie naturalnej retencji (zwiększanie uszczelnienia, 

nadmierna zabudowa)

eksploatacja kruszyw (pisaku, żwiru, głazów) z rzeki

niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych

wprowadzanie zanieczyszczeń z rolnictwa (dopływ nawozów, 

pestycydów, odchodów zwierzęcych)

wprowadzanie zanieczyszczonych ścieków z gospodarstw 

domowych

wprowadzanie zanieczyszczonych wód z terenów zurbanizowanych

wprowadzanie zanieczyszczonych wód ze stawów rybnych

zanieczyszczenie odpadami cieków i dolin rzecznych (śmieciami)

odprowadzanie wód chłodniczych (np. z elektrowni)

modyfikacje cieków
zmiana naturalnych warunków 

morfologicznych

zmiany reżimu wód
zmiana naturalnej zmienności reżimu 

przepływu w korycie cieku

zanieczyszczenia 

wód 

powierzchniowych

zmiany właściwości fizyko-

chemicznych wód



Uwaga – przypominamy w ocenie stanu ekologicznego brane
są pod uwagę elementy fizyko-chemiczne, elementy
biologiczne i elementy hydromorfologiczne.

Zmiany w obrębie danej grupy elementów (np. warunków
fizyko-chemicznych) może doprowadzić do drastycznego
spadku oceny stanu ekologicznego a nawet do stanu klęski
ekologicznej!!

Klęska ekologiczna na Odrze

VII/VIII.2022 r.

Przykładem może być sytuacja z pierwszej połowy sierpnia 2022 r. na rzece
Odrze. Doszło tam do zmiany warunków fizyko-chemicznych doprowadzając
tym samym do tak daleko idących zmian warunków życia organizmów
wodnych, iż w ciągu kilkunastu dni doszło do zamierania ryb i
bezkręgowców wodnych. Na ponad 500 km odcinku (od ujścia Oławy do
zalewu Szczecińskiego) wyłowiono ponad 100 ton ryb (wiele milionów
osobników w różnym wieku i różnych gatunków). Część z nich opadła na dno
rzeki – więc trudno ocenić ostateczną wielkość ichtiofauny dotkniętej tą
tragedią.

[źródło: https://wiadomosci.wp.pl/to-moglo-

zatruc-odre-minister-moskwa-podala-najnowsze-

wyniki-badan-6802746494995136a]

[źródło:https://wiadomosci.onet.pl/szczecin/neurotoksy
na-zabija-ryby-w-odrze-plyna-bokiem-
dziobkuja/6v76drw]



7. Podsumowanie

Trzeba uzmysłowić sobie, iż rzeka wraz z doliną mają
niezmiernie istotne znaczenie. W przypadku rzek naturalnych
lub o warunkach zbliżonych do naturalnych mamy do czynienia
z terenem:

- gromadzącym wody powodziowe,

- zapewniającym dużą bioróżnorodność – mnogość gatunków
zwierząt i roślin wodnych ale także lądowych,

- przyczyniającym się do samooczyszczania wód,

- wpływającym łagodząco na lokalny mikroklimat (co jest
niezmiernie ważne przy obserwowanych zmianach klimatu).

Stąd działania renaturyzacyjne w obrębie cieku i jego doliny
mogą istotnie przyczynić się do poprawy warunków
hydromorfologicznych.

A wówczas jest duża szansa na czerpanie licznych korzyści –
takich jak wymienione powyżej – a także przyjemności z
wypoczywania w pięknych miejscach.

zdjęcia: IMGW-PIB



Dziękujemy za uwagę

Prezentacja do warsztatów hydromorfologicznych jest częścią transgranicznego 
projektu „Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym 
(WIKT)” prowadzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy (lider) oraz SAPOS gemeinnützige GmbH, 
Fundację Ekologiczną Zielona Akcja, Fundację Natura Polska (partnerzy). Projekt 
jest realizowany przy udziale środków EFRR (INTERREG Polska-Saksonia) oraz 
dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

Die Presentation zum Hydromorphologische Workshops ist ein Teil des 
grenzüberschreitenden Projektes „Unterstützung für Maßnahmen zum Schutz 
des Klimas in der grenzüberschreitenden Region (WIKT)”, das von Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (führender 
Partner) und SAPOS gemeinnützige GmbH, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja, 
Fundacja Natura Polska (partner) realisiert wird. Das Projekt wird unter 
Anteilnahme von Förderung durch EFRE (INTERREG Polen-Sachsen) und 
Mitfinanzierung von Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej in Wrocław realisiert.


