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DEBATA POWIETRZE
Co się stało z tą Odrą? Czy to się będzie powtarzać?
Wprowadzenie do tematu i prezentacja stanowisk naukowców: dr hab. Iwona Wagner

Piaseczno, 27 września 2022
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KATASTROFA EKOLOGICZNA NA ODRZE
… CO DALEJ?
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Możliwe przyczyny:
•

a) długotrwały, bardzo niski stan wody, który zwiększył wrażliwość rzeki na dopływające do niej zanieczyszczania. Globalne
ocieplenie powoduje, że prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych ekstremów suchych epizodów w przyszłości szybko
rośnie;

•

b) zrzuty ścieków zawierające związki biogenne, zwłaszcza azot i fosfor, które są niezbędne dla wzrostu fitoplanktonu i
znacznie przyspieszają ten proces;

•

c) zrzuty zasolonych wód przemysłowych lub kopalnianych, które mogły być bezpośrednią przyczyną namnożenia tzw.
złotych alg (wiciowców z gatunku Prymnesium parvum lub pokrewnego), wytwarzających toksyny zabójcze dla ryb i innej
fauny oddychającej skrzelami;

•

d) uwolnienie dodatkowego ładunku biogenów, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń zgromadzonych przez dziesięciolecia
w osadach dennych w wyniku prac utrzymaniowych na rzece oraz niskiego stanu wody, co skutkuje zruszeniem podłoża przy
nawet mniej intensywnym ruchu wodnym;

•

e) wzrost temperatury, który przyspiesza tempo procesów biologicznych, w tym namnażanie glonów. Prawdopodobieństwo
wystąpienia wysokich temperatur w przyszłości rośnie wraz ze zmianami klimatu;

•

f) znaczącą zmianę warunków hydrologicznych w Odrze spowodowaną jej regulacją, piętrzeniem i użytkowaniem dla celów
żeglugi śródlądowej skutkującą korzystnym dla namnażania glonów wydłużeniem czasu retencji wody w rzece;
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Apelujemy o:
• zwiększenie społecznej kontroli nad gospodarką wodną, w tym
podniesienie transparentności mechanizmów decyzyjnych oraz
ustalenie jasnych zasad odpowiedzialności instytucjonalnej za
podejmowanie decyzji lub ich brak;
• rezygnację z planów rozwoju żeglugi na rzecz realizacji i
poszerzenia Krajowego Programu Renaturyzacji Wód
Powierzchniowych;
• utworzenie specjalnego programu badawczo-wdrożeniowego,
który zająłby się nie tylko odtwarzaniem życia w Odrze, ale
także zapobieganiem podobnym katastrofom na Odrze i na
innych polskich rzekach w przyszłości;
• powołanie niezależnej, apolitycznej grupy składającej się z
naukowców, ekspertów i organizacji pozarządowych, która
mogłaby zająć się wypracowaniem kierunków adaptacyjnej
polityki wodnej w Polsce.
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RZEKA UREGULOWANA A NATURALNA
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IV. WDRAŻANIE ISTNIEJACYCH PLANÓW
Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych
Krajowy Program Renaturyzacji Wód
Powierzchniowych (KPRWP), PGW WP,
2020 - dokument kierunkowy, który
wskazuje jakie należy podjąć działania
naprawcze w poszczególnych jcwp w
celu osiągniecia celów środowiskowych.
Dokument (wraz z załącznikami)
udostępniany jest na podstawie
złożonego do PGW WP wniosku o
udostępnienie informacji o środowisku.

Podręcznik dobrych praktyk
renaturyzacji wód powierzchniowych,
KPRWP, 2020
https://www.wody.gov.pl/images/Aktualnosci/foto/
renaturyzacjaKPRWP/Podrecznik_renaturyzacji.pdf
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SKALA POTRZEB RENATURYZACYJNYCH
KPRWP m.in. definiuje działania naprawcze dla:
• 40% JCWP jeziornych;
• 91% JCWP rzecznych.

Potrzeba realizacji działań renaturyzacyjnych w jcwp rzecznych

Potrzeba realizacji działań renaturyzacyjnych w jcwp jeziornych

Źródło: KPRWP, 2020
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Źródło: https://hektarydlanatury.pl/downloads/Raport_dla_WWF_2.pdf
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PODSTAWOWE DZIAŁANIA RENATURYZACYJNE DLA ODRY, JAKIE ZAPLANOWANO W
PROJEKCIE KRAJOWEGO PROGRAMU RENATURYZACJI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
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Źródło: Opracowanie własne na
podstawie danych udostępnionych
przez PGW WP
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