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WP YW PI!TRZE" RZEK ASICY I #WIDRA
NA WYBRANE ELEMENTY #RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Agata W odarczyk
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego
Streszczenie. Celem pracy by o rozpoznanie wp ywu pi!trzenia wody na zmiany re"imu
przep ywu, jako#ci wody i osadów dennych oraz zbiorowisk ro#linnych strefy korytowej.
Analiz! przeprowadzono na rzekach $asica i %wider, po o"onych w obszarach chronionych. Wyniki bada& wskazuj', "e odpowiednia lokalizacja i konstrukcja budowli pi!trz'cych oraz w a#ciwie prowadzona eksploatacja, polegaj'ca na odpowiednim regulowaniu
poziomu wody, mo"e by( korzystna dla #rodowiska przyrodniczego. Jest to szczególnie
wa"ne na obszarach prawnie chronionych, na których zwi!kszenie retencji wodnej jest jednym z podstawowych warunków zachowania cennych siedlisk ro#linnych.
S$owa kluczowe: jazy, pi!trzenie wody, wp yw na #rodowisko, obszary chronione

WST!P
Eksploatacja urz'dze& wodnych w rzekach powinna by( zgodna z zasadami proekologicznymi. Niezb!dne jest utrzymywanie wymaganych wysoko#ci pi!trzenia, bior'c pod
uwag! aktualn' sytuacj! hydrologiczn' i stan siedlisk ro#linnych. Szczególnie dotyczy to
urz'dze& zlokalizowanych na obszarach chronionych [Ciepielowski i W odarczyk 2004].
Obszary chronione wymagaj' zachowania dobrego stanu ekologicznego wód i charakterystycznych dla nich biocenoz oraz biologicznych stosunków w #rodowisku wodnym i na
obszarach zalewowych [Ustawa – Prawo wodne 2001]. Wobec tego urz'dzenia pi!trz'ce
na obszarach chronionych musz' by( racjonalnie eksploatowane i nie mog' przyczynia(
si! do niekorzystnych zmian ilo#ciowych i jako#ciowych zasobów wodnych. Z przegl'du
literatury wynika, "e nie jest dostatecznie rozpoznany wp yw ma ych obiektów pi!trz'cych na #rodowisko, zw aszcza ich znaczenie ekologiczne [Mioduszewski 2003]. Bogata
jest natomiast literatura dotycz'ca du"ych zbiorników retencyjnych.
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Celem bada& by o rozpoznanie wp ywu spi!trzenia wody w rzece na zmiany re"imu
przep ywu, retencji korytowej i gruntowej, jako#ci wody i osadów dennych oraz zbiorowisk ro#linnych strefy korytowej. Analiz! przeprowadzono na rzekach $asica i %wider, na odcinkach b!d'cych pod wp ywem pi!trzenia jazu w El"bietowie i jazu w Woli
Karczewskiej, po o"onych w obszarach chronionych. Podj!to prób! rozwi'zania zagadnienia, czy wysoko#( pi!trzenia, sposób eksploatacji jazów oraz uwarunkowania morfologiczne koryta warunkuj' zró"nicowanie jako#ci wody i osadów dennych oraz zmiany
w sk adzie gatunkowym zbiorowisk ro#linnych.
METODYKA BADA"
Badania prowadzono na dwóch obiektach usytuowanych w granicach obszarów chronionych (rys. 1):
– jaz z przep awk' w El"bietowie, w 5,6 km $asicy le"'cej w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego (rys. 2),
– jaz w Woli Karczewskiej na %widrze, po o"ony na terenie Rezerwatu %wider (rys. 3).

Rys. 1.
Fig. 1.

Po o"enie obiektów badawczych
Location of research weirs

Rys. 2.

Fig. 2.

Jaz w El"bietowie w 5,6 km $asicy,
widok od strony wody górnej (fot.
A. W odarczyk)
El"bietów – weir on the $asica Chanel (photo A. W odarczyk)
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Jaz w Woli Karczewskiej w 21,340
km %widra, widok od strony wody
dolnej (fot. A. W odarczyk)
Wola Karczewska – weir on the
%wider River (photo A. W odarczyk)

Przy wyborze obiektów bada&, czyli odcinków rzek i jazów, kierowano si! przes ankami hydrologicznymi i hydrotechnicznymi. Wybrano dwie rzeki o nieco odmiennym
re"imie hydrologicznym i innych warunkach kszta tuj'cych jako#( wody, co decyduje
o wyst!powaniu innej ro#linno#ci wodnej i ró"nym jej rozmieszczeniu w przekroju poprzecznym rzeki. Jazy maj' ró"n' konstrukcj! i wysoko#( pi!trzenia, co wp ywa na stopie& i rodzaj oddzia ywa& na warunki przep ywu, jako#( wody oraz ro#linno#( wodn'.
Jaz z przep awk' w El"bietowie na $asicy jest budowl' IV klasy o konstrukcji "elbetowej o maksymalnej wysoko#ci pi!trzenia 1,6 m, z czego 0,5 m stanowi próg sta y. Zamkni!cia dwóch #wiate bocznych jazu to drewniane zasuwy p askie dwudzielne, których
konstrukcja pozwala na utrzymanie dowolnego pi!trzenia wody na jazie.
Jaz w Woli Karczewskiej na %widrze jest budowl' III klasy o konstrukcji "elbetowej,
o maksymalnej wysoko#ci pi!trzenia 2,3 m, z czego 1,3 m stanowi pi!trzenie sta e. Zamkni!cia trzech #wiate jazu stanowi' klapy soczewkowe.
Pomiary hydrometryczne polega y na okre#leniu g !boko#ci wody, powierzchni przekroju poprzecznego koryta, #redniej pr!dko#ci przep ywu wody oraz nat!"enia przep ywu. Wykonano je za pomoc' czujnika elektromagnetycznego Nautilus 7 razy – 3 razy
w 2004 roku i 4 razy w 2006 roku, w ró"nych sezonach, uwzgl!dniaj'c zmiany sytuacji
hydrologicznej. Pomiary wykonywano w trzech przekrojach: poni"ej jazu (WD), powy"ej
jazu (WG) i na ko&cu wp ywu cofki (C) – rysunek 4. Wp yw pi!trzenia jazu na warunki
hydrologiczne okre#lono na podstawie ró"nic (w %) warto#ci poszczególnych elementów
hydrometrycznych pomi!dzy badanymi przekrojami.

Rys. 4.
Fig. 4.

Przekroje badawcze: WD – stanowisko wody dolnej jazu, WG – stanowisko wody górnej,
C – koniec cofki
Cross-sections: WD – headwater, WG – tailwater, C – end of backwater
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Retencj! korytow' na badanych odcinkach rzek wyznaczono na podstawie sporz'dzonych wykresów zdolno#ci retencyjnej koryta dla aktualnie panuj'cej sytuacji hydrologicznej oraz dla odpowiadaj'cych tym przep ywom rz!dnych zwierciad a wody, jakie
wyst!powa y przed wybudowaniem jazu. Analizowano przyrost retencji w wyniku spi!trzenia rzeki. Po o"enie zwierciad a wody oraz charakterystyki geometryczne i hydrauliczne przekrojów poprzecznych koryta na odcinku powy"ej jazu obliczono w za o"eniu
ruchu ustalonego wolnozmiennego z równania [Kubrak 1993]:
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x – odleg o#( mi!dzy przekrojami,
h – rz!dna zwierciad a wody w przekroju,
) – wspó czynnik Coriolisa [–],
Q – nat!"enie przep ywu [m3·s–3],
F – pole przekroju [m2],
I – spadek hydrauliczny [–],
g – przyspieszenie ziemskie [m·s–2],
v – #rednia pr!dko#( przep ywu w przekroju [m·s–1],
R – promie& hydrauliczny [m],
n – wspó czynnik Manninga [m–1/3·s],
i, i + 1 – indeksy oznaczaj'ce przekrój.
v=

Do obliczenia zasi!gu krzywej spi!trzenia wody w gruncie wykorzystano wzór Sichardta na zasi!g promienia leja depresji:
R = 3000 Z k
gdzie: R – zasi!g krzywej spi!trzenia [m],
Z – ró"nica pomi!dzy zwierciad em wody spi!trzonej i niespi!trzonej [m],
k – wspó czynnik Þltracji [m·s–1].
Na podstawie zasi!gu spi!trzenia wody w gruncie (R) oraz podpi!trzenia zwierciad a wody w korycie (Z) obliczono szacunkowo przyrost retencji gruntowej. Wyznaczono
obj!to#( bry y gruntu, jaka znalaz a si! pod wp ywem spi!trzenia, i pomno"ono j' przez
wspó czynnik ods'czalno#ci grawitacyjnej dla danego rodzaju gruntu wed ug Wieczystego [1982].
Próbki wody do analiz Þzykochemicznych pobierano w czasie wykonywania pomiarów hydrometrycznych w trzech przekrojach: poni"ej jazu (WD), powy"ej jazu (WG)
oraz na ko&cu cofki (C – rys. 4). ProÞle WD i WG obrazuj', jak zmienia si! jako#( wód
pod wp ywem pi!trzenia, natomiast proÞl C przedstawia jako#( wody bez wp ywu urz'dzenia pi!trz'cego. Analizy Þzykochemiczne wody obejmowa y 14 wska*ników, zwi'zanych z rozwojem ro#linno#ci wodnej. Badane wska*niki to: temperatura wody, odczyn,
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barwa pozorna, m!tno#(, przewodno#(, tlen rozpuszczony, utlenialno#(, pi!ciodniowe
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), amoniak (N–NH4), azotany (V) (N–NO3),
ortofosforany (V) (P–PO4), fosfor ogólny (Pog) oraz sód i potas. Wp yw pi!trzenia jazu
na jako#( wody mierzono ró"nic' (w %) warto#ci poszczególnych wska*ników jako#ci
wody pomi!dzy stanowiskami: koniec cofki – woda górna, oraz woda górna – woda
dolna.
Osady denne badano pod k'tem zawarto#ci materii organicznej oraz azotu i fosforu
ogólnego. Próbki pobrano w lipcu 2006 roku z trzech stanowisk: poni"ej jazu, powy"ej
jazu oraz na ko&cu wp ywu cofki (rys. 4).
Badania Þtosocjologiczne przeprowadzono w lipcu 2004 roku na $asicy oraz w 2006
roku na %widrze. Powy"ej jazu badania obejmowa y odcinek od jazu do ko&ca cofki, czyli na d ugo#ci oko o 2600 m na $asicy, a na %widrze – oko o 2300 m. Poni"ej jazu odcinek badawczy wynosi : na $asicy 250 m, a na %widrze 300 m. Inwentaryzacj! ro#linno#ci
wykonano w transektach odleg ych od siebie o 50–60 m. W ka"dym transekcie w nurcie,
przy brzegu prawym i przy brzegu lewym wykonywano zdj!cia Þtosocjologiczne metod'
Braun-Blanqueta, w skali 7-stopniowej, oddzielnie dla ro#linno#ci wodnej i szuwarowej.
Na podstawie wykonanych zdj!( Þtosocjologicznych okre#lono zbiorowiska ro#linne.
W celu wykazania wp ywu jazu na ro#linno#( korytow' analizowano rozmieszczenie
zbiorowisk ro#lin wodnych i szuwarowych w ró"nych odleg o#ciach od jazu w gór! rzeki oraz w stanowisku wody dolnej, bior'c pod uwag! zró"nicowanie warunków hydrologicznych, jako#ci wody i osadów dennych. Dla ka"dego zdj!cia okre#lono równie"
ró"norodno#( biologiczn' na podstawie ogólnego wska*nika ró"norodno#ci ShannonaWeavera [Lampert i Sommer 1996]:
S

H = −∑ pi log pi
i =1

gdzie: S – liczba gatunków,
pi – stosunek pokrycia pojedynczego gatunku do pokrycia wszystkich gatunków.
WYNIKI BADA"
W wyniku pi!trzenia jazu zaobserwowano zmiany przep ywu w badanych przekrojach. W El"bietowie na $asicy w stanowisku wody górnej jazu pr!dko#ci wody by y
mniejsze o 31,6% w stosunku do ko&ca cofki. W wyniku pi!trzenia wody przez jaz
w Woli Karczewskiej na %widrze w stanowisku wody górnej pr!dko#ci przep ywu by y
mniejsze o 57,1% w stosunku do ko&cu cofki.
Na jazie w El"bietowie na $asicy, gdzie ró"nica po o"enia zwierciad a wody górnej i
dolnej wynosi a od 0,37 do 0,71 m, retencja korytowa wynosi a od 9,3 do 21,7 tys. m3. Jaz
przyczyni si! do zwi!kszenia retencji od 3,0 do 7,1 tys. m3. Natomiast retencja gruntowa
w badanym okresie zwi!kszy a si! od 0,438 do 2,12 tys. m3, w zale"no#ci od wysoko#ci
pi!trzenia. Jaz w Woli Karczewskiej na %widrze utrzymywa znacznie wy"sze pi!trzenia,
wynosz'ce #rednio 2,0 m, przy wahaniach od 1,4 do 2,7 m. Retencja korytowa wynosi a
od 33,1 do 114 tys. m3. Jaz w Woli Karczewskiej zwi!ksza retencj! korytow' o 7,5 do
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69,6 tys. m3. Wzrost retencji gruntowej na badanym odcinku wynosi od 0,433 do 11,9
tys. m3.
W zwi'zku ze spi!trzeniem rzek stwierdzono zmiany badanych wska*ników w osadach dennych. Na $asicy powy"ej jazu w El"bietowie nast!powa a kumulacja zwi'zków
azotu oraz redukcja zwi'zków fosforu i materii organicznej (rys. 5). Na %widrze powy"ej
jazu w Woli Karczewskiej nast!powa a kumulacja w osadach dennych materii organicznej oraz zwi'zków azotu i fosforu (rys. 5).
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Zawarto#( substancji organicznej (a), fosforu
ogólnego (b) i azotu ogólnego (c) w osadach
dennych w trzech badanych przekrojach na
$asicy i %widrze: poni"ej jazu (WD), powy"ej
jazu (WG), na ko&cu cofki (C)
Content of organic matter (a), phosphorus
(b) and nitrogen (c) in bed sediment in three
cross-section for rivers $asica and %wider:
tailwater (WD), headwater (WG), end of backwater (C)
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Zaobserwowano równie" zmiany niektórych wska*ników jako#ci wody. Podczas
pi!trzenia wody na jazie w El"bietowie na $asicy w wodzie powy"ej jazu stwierdzono mniejsze warto#ci BZT5 i utlenialno#ci oraz wi!ksze warto#ci tlenu rozpuszczonego
(rys. 6) w stosunku do ko&ca cofki. Zaobserwowano równie" mniejsze warto#ci barwy
i m!tno#ci wody w stanowisku wody górnej w porównaniu z ko&cem cofki. Ró"nice
te widoczne by y przy najwi!kszych wysoko#ciach pi!trzenia. Zmiany w zawarto#ciach
fosforu ogólnego powy"ej jazu by y ró"nokierunkowe. Warto#ci pozosta ych wska*ników nie zmienia y si!.
Podczas pi!trzenia wody na jazie w Woli Karczewskiej na %widrze nast'pi o pogorszenie warunków tlenowych w stanowisku górnym jazu. W wyniku tego zmniejszy o
si! obci'"enie materi' organiczn' wyra"on' warto#ci' BZT5 i utlenialno#ci' (rys. 6).
Podobnie jak w przypadku $asicy, zmiany w zawarto#ciach zwi'zków fosforu powy"ej
jazu by y ró"nokierunkowe. Natomiast warto#ci temperatury wody, barwy, m!tno#ci, odczynu, przewodnictwa, amoniaku, azotanów, sodu i potasu nie zmienia y si!.
$ASICA
a
b
)

rednia

Min.-Maks.

±Odch.std

9
8

BZT5 [mg O2/dm3]

Tlen rozpuszczony [mg O2/dm3]
Dissolved oxygen

10

7
6
5
4
3
2

WD

WG

C

3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8

rednia

WD

3.5

11
rednia

Min.-Maks.

rednia

±Odch.std

Min.-Maks.

±Odch.std

3.0

10

BZT5 [mg O2/dm3]

Tlen rozpuszczony [mg O2/dm3]
Dissolved oxygen

C

B)

A)

Fig. 6.

WG

±Odch.std

%WIDER
b

a

Rys. 6.

Min.-Maks.

9
8
7
6

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

5
WD

WG

C

WD

WG

C

Porównanie tlenowych wska*ników jako#ci wody w trzech badanych przekrojach na
$asicy i %widrze: poni"ej jazu (WD), powy"ej jazu (WG), na ko&cu cofki (C): a – tlen
rozpuszczony, b – BZT5
Comparison of oxygen indices of water quality in three cross-section for rivers $asica and
%wider: tailwater (WD), headwater (WG), end of backwater (C): a – dissolved oxygen,
b – BOD5
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Koryto na ca ym badanym odcinku rzeki $asicy by o obÞcie zaro#ni!te ro#linno#ci'.
Na niektórych odcinkach zbiorowiska ro#linno#ci wodnej i szuwaru przenika y si!. W ro#linno#ci wodnej zidentyÞkowano 3 zbiorowiska ro#lin wodnych z klasy Potametea (rys.
7). W#ród ro#linno#ci szuwarowej zidentyÞkowano 4 zbiorowiska z klasy Phragmitetea
[Matuszkiewicz 2001] (rys. 7b).
Warto#ci ogólnego wska*nika ró"norodno#ci biologicznej Shannona-Weavera dla ro#linno#ci szuwarowej zmniejsza y si! na badanym odcinku wzd u" biegu rzeki. Na ko&cu
cofki #rednia warto#( wska*nika wynosi a 1,1, na odcinku powy"ej jazu 0,74, a poni"ej
jazu ju" 0,67. Dla ro#linno#ci wodnej #rednia warto#( wska*nika powy"ej jazu wynosi a
0,48 i by a dwukrotnie wi!ksza ni" w stanowisku wody dolnej.
W korycie %widra zidentyÞkowano 8 zbiorowisk ro#lin wodnych z klasy Potametea
(rys. 8a). W#ród ro#linno#ci szuwarowej wyst!powa o 8 zbiorowisk z klasy Phragmitetea
[Matuszkiewicza 2001] (rys. 8b). Warto#( ogólnego wska*nika ró"norodno#ci biologicznej Shannona-Weavera dla ro#linno#ci wodnej na %widrze by a najwi!ksza w stanowisku wody dolnej i wynosi a 0,74. Na ko&cu cofki wynosi a 0,62. Im bli"ej jazu, tym
ró"norodno#( biologiczna by a mniejsza. Zbiorowiska ro#lin wodnych o najmniejszej
ró"norodno#ci biologicznej wyst!powa y w stanowisku wody górnej (0,15). Natomiast
najwi!ksza warto#( wska*nika dla ro#linno#ci szuwarowej by a powy"ej jazu i wynosi a
1,2. Najmniejsze bogactwo zbiorowisk i gatunków wyst!powa o poni"ej jazu.
DYSKUSJA WYNIKÓW
Podj!te w pracy zagadnienie wp ywu pi!trze& wody w rzekach na #rodowisko
przyrodnicze jest wa"ne, bior'c pod uwag! zasady zrównowa"onego rozwoju zawarte
w dyrektywach unijnych i konwencjach mi!dzynarodowych obowi'zuj'cych Polsk!.
Niezb!dne jest pogodzenie aspektów technicznych, gospodarczych i przyrodniczych eksploatacji budowli wodnych, zw aszcza na obszarach chronionych, gdzie maj' by( form'
ochrony lub renaturyzacji przesuszonych obszarów bagiennych.
Z przeprowadzonych bada& wynika, "e czynniki abiotyczne, które zmieniaj' si! pod
wp ywem pi!trzenia jazu, to: ilo#( przep ywaj'cej wody, jej pr!dko#( i g !boko#( oraz
jako#( wody i osadów dennych. Jak podaje Haslam [1978], s' to g ówne czynniki wp ywaj'ce na rozwój ro#linno#ci wodnej w rzekach. Zatem spi!trzenie rzeki oraz zmiany
jako#ciowe i ilo#ciowe wody i osadów dennych wp ywaj' na rozwój ro#linno#ci wodnej.
Im mniejsze zmiany w re"imie przep ywu, niewychodz'ce poza granice tolerancji gatunków, tym mniejszy jest wp yw na ro#linno#(. Je#li zmiany s' drastyczne, to ro#linno#(
zmienia si! wyra*nie. Potwierdzi y to niniejsze badania.
Pi!trzenie wody znacz'co wp ywa o na zmian! warunków hydraulicznych i hydrologicznych obu badanych rzek. Wielko#( tych zmian zale"y od wysoko#ci pi!trzenia, ale
równie" od aktualnie panuj'cej sytuacji hydrologicznej (wielko#ci przep ywu). Najwi!ksze ró"nice w warunkach przep ywu pomi!dzy badanymi przekrojami zaobserwowano
latem i jesieni', przy przep ywach niskich. Przy przep ywach #rednich te ró"nice by y
mniejsze.
Pi!trzenie wody na jazach przyczynia si! do korzystnych zmian w bilansie wodnym
i warunków siedliskowych, wstrzymuj'c nadmierny odp yw wód powierzchniowych
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Fig. 7.
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Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro#lin wodnych (a) i szuwarowych (b) na badanym odcinku $asicy
The scheme of distribution of water phytocoenosis (a) and of thickle phytocoenosis (b) on $asica River

Brak zbiorowiska – Lack of phytocoenosis

b

a

Rys. 8.
Fig. 8.

Architectura 7 (1) 2008

Schemat rozmieszczenia zbiorowisk ro#lin wodnych (a) i szuwarowych (b) na badanym odcinka %widra
The scheme of distribution of water phytocoenosis (a) and of thickle phytocoenosis (b) on %wider River

Brak zbiorowiska – Lack of phytocoenosis
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i gruntowych, zwi!kszaj'c retencj! korytow' i gruntow' w okresie letnim. Zwi!kszenie
zdolno#ci retencyjnej koryta zale"a o od wysoko#ci pi!trzenia i nat!"enia przep ywu.
Na odcinkach rzek $asicy i %widra, b!d'cych pod wp ywem pi!trzenia wody przez
jazy, wskutek zmian warunków przep ywu zmienia y si! warto#ci wska*ników jako#ci
wody i osadów dennych. W zwi'zku z pi!trzeniem wody przez jaz w El"bietowie na
$asicy redukcja zwi'zków fosforu i materii organicznej nast!powa a prawdopodobnie
w wyniku sorpcji zawiesin w korycie, które by o bardzo silnie zaro#ni!te ro#linno#ci'.
Mniejsze warto#ci BZT5 i utlenialno#ci, stwierdzone w wodzie powy"ej jazu, wynika y
z utlenienia zwi'zków organicznych na badanym odcinku. Koryto by o obÞcie zaro#ni!te ro#linno#ci' wodn', która w procesie fotosyntezy powodowa a wzrost st!"enia tlenu rozpuszczonego w wodzie powy"ej jazu. Mniejsze warto#ci barwy i m!tno#ci wody
w stanowisku wody górnej, w porównaniu z ko&cem cofki, widoczne przy najwi!kszych
wysoko#ciach pi!trzenia, spowodowane by y prawdopodobnie sedymentacj' zawiesin
wywo an' zmniejszeniem pr!dko#ci przep ywu w korycie rzeki.
Pod wp ywem pi!trzenia wody przez jaz w Woli Karczewskiej na %widrze w wyniku
zmniejszonej pr!dko#ci przep ywu i procesów sedymentacji powy"ej jazu nast!powaa kumulacja materii organicznej oraz zwi'zków azotu i fosforu w osadach dennych.
Pogorszenie warunków tlenowych, zaobserwowane w wodzie powy"ej jazu, wynika o
z procesów utlenienia materii organicznej. St'd mniejsza zawarto#( materii organicznej
wyra"onej warto#ci' BZT5 i utlenialno#ci'. Mniejsza zawarto#( tlenu rozpuszczonego
w wodzie powy"ej jazu mog a by( spowodowana mniejszym zasilaniem wody tlenem atmosferycznym w wyniku zmniejszenia pr!dko#ci przep ywu w czasie spi!trzenia wody.
Zmiany ilo#ciowe i jako#ciowe wody oraz osadów dennych, wywo ane pi!trzeniem
wody na obu badanych rzekach, w ró"ny sposób wp ywa y na Þtocenozy wodne. Na badanym odcinku $asicy nie stwierdzono zmian w ro#linno#ci korytowej. Wynika to z faktu, i" zró"nicowanie warunków abiotycznych, wyst!puj'ce w zasi!gu oddzia ywania jazu
w El"bietowie, nie wykracza poza granice tolerancji wyst!puj'cych tu ro#lin wodnych
i wi!kszo#ci szuwarowych. Stwierdzono natomiast zmiany ró"norodno#ci biologicznej
na badanym odcinku.
Na badanym odcinku %widra wyst!powa o zró"nicowanie rozmieszczenia zbiorowisk
wodnych w korycie rzeki, które by o efektem zmian pr!dko#ci przep ywu wody i osadów dennych, wynikaj'cych ze spi!trzenia rzeki. Zró"nicowanie pr!dko#ci przep ywu,
najwa"niejszego czynnika wp ywaj'cego na zbiorowiska wodne [Wysocki i Sikorski
2002], by o wyra*ne. W stanowisku górnym jazu, gdzie pr!dko#ci wody by y najmniejsze, dominowa o zbiorowisko preferuj'ce wody zaciszne, czyli Elodeetum canadensis.
Na ko&cu cofki i poni"ej jazu dominowa y Þtocenozy zespo ów: Myriophylletum spicati,
Potametum pectinati i Potametum perfoliati, którym zasiedla do#( szybko p yn'ce cieki. Ponadto poni"ej jazu na 8 stanowiskach zarejestrowano obecno#( mchu Fontynalis
antipyretica, czyli gatunku, który mo"na spotka( w potokach górskich [Podbielkowski
i Tomaszewicz 1996]. Na zró"nicowanie zbiorowisk wodnych na badanym odcinku %widra wp ywa równie" rodzaj osadów dennych. Zbiorowiska, które wymagaj' wi!kszych
zawarto#ci fosforu i azotu ogólnego oraz materii organicznej w osadach dennych, tj. Elodeetum canadensis i Nupharo-Nympheetum albae [Clarke i Wharton 2001], wyst!poway powy"ej jazu, gdzie stwierdzono najwi!ksz' zawarto#( tych sk adników w osadach
dennych. Poni"ej jazu i na ko&cu cofki, gdzie by y znacznie mniejsze zawarto#ci fosforu
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i azotu ogólnego oraz materii organicznej, wyst!powa y zbiorowiska Myriophylletum
spicati, Potametum pectinati i Potametum perfoliati. Pi!trzenie wody przyczyni o si! do
stworzenia w stanowisku górnym licznych zatok i rozlewisk o ma ej pr!dko#ci przep ywu, w których wyst!powa y zbiorowiska ro#lin szuwarowych. Na odcinku od ko&ca
cofki do jazu wraz ze zmniejszaniem si! pr!dko#ci przep ywu zwi!ksza a si! szeroko#(
strefy szuwarowej w korycie (rys. 8b).
Na wodach rzeki %wider stwierdzono du"e bogactwo gatunkowe. Zwi'zane to by o
z du"ym zró"nicowaniem warunków przep ywu. Najwi!ksz' warto#( ogólnego wska*nika ró"norodno#ci biologicznej Shannona-Weavera dla ro#linno#ci szuwarowej stwierdzono powy"ej jazu na odcinku 1200 m. Natomiast wska*nik ró"norodno#ci biologicznej
dla ro#linno#ci wodnej by najwi!kszy w stanowisku wody dolnej. Zbiorowiska ro#lin
wodnych o najmniejszej ró"norodno#ci biologicznej wyst!powa y w stanowisku wody
górnej.
Instrukcje eksploatacji budowli wodnych w zakresie gospodarowania wod', polegaj'c' na regulowaniu poziomu wody zamkni!ciami jazów, powinny uwzgl!dnia( potrzeby
wodne zbiorowisk ro#linnych, zw aszcza na obszarach chronionych, oraz wymogi hydrologiczne przej#cia wielkich wód i zapewnienia przep ywu nienaruszalnego. Nale"y
stosowa( rozwi'zania kompromisowe, prowadz'ce do spe nienia wymaga& zarówno
hydrologicznych, ekologicznych rzeki, jak i w a#cicieli gruntów s'siaduj'cych z rzek'.
W celu utrzymania odpowiedniego uwilgotnienia doliny niezb!dne jest utrzymywanie
maksymalnych poziomów pi!trzenia w okresie niskich stanów wody. W przypadku przej#cia wielkich wód zamkni!cia powinny by( otwarte.
Czynnikiem niepokoj'cym, zw aszcza na obszarach chronionych, jest spadek bogactwa gatunków i zbiorowisk oraz wska*nika bioró"norodno#ci na niektórych odcinkach
rzeki, zw aszcza poni"ej jazu. Ponadto ze wzgl!du na brak przep awki na jazie w Woli
Karczewskiej rzeka %wider nie pe ni funkcji korytarza ekologicznego, co jest niezgodne z
zasadami proekologicznymi, zawartymi w ustawach Prawo wodne i Ochrona przyrody.
W ramach konserwacji istniej'cych kana ów w Kampinoskim Parku Narodowym prowadzone by o do 1996 roku wykaszanie ro#linno#ci korytowej i brzegowej. Zaniechanie
wykaszania jest korzystne z punktu widzenia przyrodniczego. Nie powoduje zubo"enia
ekosystemów wodnych i przyczynia si! do zwi!kszenia oporów ruchu, ograniczaj'c nadmierny odp yw wód powierzchniowych i gruntowych z terenu parku.
WNIOSKI
1. Budowle pi!trz'ce korzystnie wp ywaj' na retencj! korytow' i gruntow', a jej
wielko#( zale"y od re"imu przep ywu i wysoko#ci pi!trzenia:
– spi!trzenie wody na jazie w El"bietowie na $asicy, wynosz'ce od 0,37 do 0,71 m,
wp yn! o na zwi!kszenie retencji korytowej w granicach od 3,0 do 7,1 tys. m3 oraz retencji gruntowej od 0,438 do 2,12 tys. m3,
– jaz w Woli Karczewskiej na %widrze, na którym spi!trzenie wody wynosi o od 1,4
do 2,7 m, zwi!ksza retencj! korytow' od 7,5 do 70 tys. m3 oraz retencj! gruntow' od
0,438 do 2,12 tys. m3.
2. Pi!trzenie na rzece wp ywa na niektóre wska*niki jako#ci wody:
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– w stanowisku górnym obu jazów stwierdzono zmiany ilo#ci tlenu rozpuszczonego
w wodzie; na $asicy ilo#( tlenu rozpuszczonego powy"ej jazu by a wi!ksza w stosunku
do ko&ca cofki; koryto na tym odcinku by o obÞcie zaro#ni!te ro#linno#ci' wodn', która
mog a powodowa( wzrost st!"enia tlenu rozpuszczonego w wodzie w wyniku procesu
fotosyntezy; na %widrze ilo#( tlenu rozpuszczonego powy"ej jazu by a mniejsza ni" na
ko&cu cofki; nast!powa o wi!ksze zu"ycie tlenu na utlenienie materii organicznej oraz
mniejsze zasilanie wody tlenem atmosferycznym w wyniku zmniejszenia pr!dko#ci przep ywu; w stanowisku górnym obu jazów stwierdzono równie" mniejsze warto#ci BZT5
i utlenialno#ci, wynikaj'ce z utlenienia materii organicznej w wodzie w stosunku do ko&ca cofki; w korycie %widra mniejsza pr!dko#( przep ywu powy"ej jazu powodowa a równie" sedymentacj! materii organicznej w osadach dennych,
– oddzia ywanie pi!trzenia na barw! i m!tno#( wody powy"ej jazu by o ró"ne w badanych obiektach; na $asicy, przy najwi!kszych wysoko#ciach pi!trzenia, zaobserwowano mniejsze warto#ci barwy i m!tno#ci wody w stanowisku wody górnej; spowodowane
to by o sedymentacj' zawiesin wywo an' zmniejszeniem pr!dko#ci przep ywu w korycie
rzeki; na %widrze nie stwierdzono zmian barwy i m!tno#ci wody,
– zmiany w zawarto#ci zwi'zków fosforu powy"ej jazu by y ró"nokierunkowe;
w niektórych przypadkach ilo#( fosforu by a mniejsza, niekiedy wi!ksza lub równa zawarto#ci fosforu w wodzie na ko&cu cofki; dopiero dalsze badania mog' wyja#ni( przyczyny tych zmian.
3. Pi!trzenie wody wp ywa na zró"nicowanie ro#linno#ci w korycie. Wi!ksze bogactwo zbiorowisk i gatunków ro#lin wyst!powa o na %widrze ni" na $asicy. Wynika to
z wi!kszego zró"nicowania warunków przep ywu. Na %widrze wyró"niono 17 zbiorowisk
ro#linnych w korycie, w tym 8 zbiorowisk ro#lin wodnych i 9 zbiorowisk szuwarowych.
Natomiast na $asicy, gdzie wyst!powa o mniejsze zró"nicowanie warunków przep ywu,
wyró"niono tylko 7 zbiorowisk, w tym 3 zbiorowiska ro#lin wodnych i 4 szuwarowe.
4. Na $asicy warto#( ogólnego wska*nika Shannona-Weavera by a najwi!ksza na
ko&cu cofki i zmniejsza a si! wraz ze zbli"aniem si! do jazu. Najmniejsz' warto#( stwierdzono w stanowisku wody dolnej. Na %widrze warto#( ogólnego wska*nika Shannona-Weavera wskazywa a na wi!ksz' ró"norodno#( zbiorowisk szuwarowych w korycie rzeki powy"ej jazu, a mniejsz' w stanowisku wody dolnej. Ró"norodno#( zbiorowisk ro#lin
wodnych by a najmniejsza powy"ej jazu.
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THE IMPACT OF DAMMING THE LASICA AND SWIDER RIVERS
ON SELECTED ELEMENTS OF THE ENVIRONMENT
Summary. The work aimed at investigating the impact of water damming on changes of
discharge regime, quality of water and river bed sediments, and plant associations within
the river channel. The analysis was carried out on the $asica and %wider rivers situated in
protected areas. The research results point out that suitable location and construction of
damming facilities as well as their suitable exploitation consisting in right regulation of
water level can be favourable for environmental. This is especially important for legally
protected areas where the increase of water retention is a precondition for conservation of
valuable plant sites.
Key words: weirs, water damming, impact on environment, protected areas
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