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MODELOWANIE ANTROPOPRESJI…CZY 

MODELOWANIE W ANTROPOCENIE 

4 

Ali Mehran, et al., Scientific Reports Volume 7, Article number: 6282 (2017)  
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Mała retencja, to w najszerszym ujęciu 

wszelkie działania, zarówno inwestycyjne, 

jaki bez inwestycyjne, ograniczające 

szybki spływ wód opadowych poprzez 

gromadzenie (retencjonowanie) wody na 

powierzchni terenu (np. niewielkie 

zbiorniki), jak również w warstwach 

geologicznych (wody podziemne) oraz w 

glebie (woda glebowa).  

DEFINICJA 
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DZIAŁANIA 

Działania na rzecz naturalnej małej retencji wodnej 
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) Kształtowanie retencji krajobrazowej: struktura I użytkowanie ziemi, zalesianie, siedliska podmokłe (torfowiska), 

rekultywacja, rewitalizacja rzek I ich dolin 

Większanie retencji glebowej: poprawa struktury gleb, płodozmian, zwiększanie zawartości materii organicznej, 
rolnictwo organiczne 
  
zwiększanie retencji wód podziemnych: ograniczenia spływu powierzchniowego z użyciem różnych metod  

Retencja wód powierzchniowych: przebudowa jezior i naturalnych stawów, reitalizacja rzek, ochrona stawów i 
niewielkich zbiorników wodnych 

Mikro i małe zbiorniki wodne, sztuczne stawy, podwyższenie poziomu wody w jeziorach 
  
Budowa piętrzeń celem zatrzymania wody w rzekach , kanałach I rowach 

M
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ne
 

Gospodarowanie wodą w systemach nawadniająco-odwadniających – regulowany odpływ z systemów drenarskich 
  
sztuczne zasilanie warstw wodonośnych – budowa stawów infiltracyjnych i innych urządzeń technicznych 

Podstawowe działania na rzecz naturalnej małej retencji wody (NMRW),  
źródło:analizy własne 
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BLISKIE NATURZE 

Typ Klasa Lista wybranych przykładów 

Bezpośrednie modyfikacje w 
ekosystemie 

Hydromorfologia (rzeki, jeziora, 
poziomy wodonośne, powiązane 
środowiska podmokłe) 
  
  
   
Rolnictwo 
  
  

Rekultywacja i utrzymanie rzek, jezior, poziomów wodonośnych i 
powiązanych siedlisk podmokłych, ponowne połączenie i odtwarzanie 
dolin zalewowych i odciętych meandrów, eliminacja umocnionych 
brzegów rzek  
  
Rekultywacja i utrzymanie łąk, pastwisk, stref buforowych i pasów 
ochronnych, praktyki ochrony gleby (płodozmian, śródplony, uprawy 
ochronne), zielona okrywa, mulczowanie 

Zmiana i adaptacja sposobów 
użytkowania ziemi I praktyki 
gospodarki wodnej 
  

Lasy I pastwiska 
  
  
  
  
  
  
 Zabudowa miejska 
  

Zalesianie górnych partii zlewni, sadzenia celowe dla 
“przechwytywania” opadów, stałe obszary leśne, utrzymywanie 
buforów przywodnych, lasy miejskie, konwersja użytkowania ziemi w 
celu poprawy jakości wody 
  
Zielone dachy, zbieranie opadów, przepuszczalne nawierzchnie, 
obszary chłonne, studzienki chłonne, rowy infiltracyjne, zbiorniki 
przeciwpowodziowe, stawy retencyjne, odtwarzanie miejskich 
kanałów 
  

Różnorodność środków uznanych za naturalną retencję wodną (NRW)  
(źródło: EU Commission, 2014) 
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Najwyższy w historii 

poziom wody w Wiśle na 

Świniarach powodujący 

wyrwanie grobli, 05/2010 

Najniższy w historii poziom 

wody w Wiśle w Warszawie - 

ograniczenia mocy z powodu 

problemów z chłodzeniem 

instalacji, 09/2015 

PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ 

Zbyt mało      Zbyt dużo          Zanieczyszczona 

Produkty naftowe 

rozlewają się do Wisły z 

elektrowni cieplnej 

Kozienice, 07/2014 

Gazeta.pl Wyborcza.pl 

WWF Polska 

PAP After,  Piniewski, 2016 
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Efektywność/m² 

Naturalność/m² 
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Efektywność/m² 

Naturalność/m² 
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Świadczenia 

środowiskowe 

Naturalność 
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CEL PROJEKTU 

FRAMWAT - Framework for improving 

Water balance and nutrient mitigation 

by applying small water retention 

measures (CE983)  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt FramWat ma na celu wspieranie regionalnych struktur aby 

ograniczać skutki powodzi, susz i zanieczyszczenia wód, poprzez 

powiększanie zdolności retencyjnych (buforowych) krajobrazu. 

 

Zwiększanie zdolności buforowych może zostać osiągnięte poprzez 

systematyczne realizowanie działań z zakresu naturalnej małej 

retencji wodnej - natural (small) water retention measures N(S)WRM. 
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NARZĘDZIA 

 

W ramach projektu zostaną opracowane trzy narzędzia: 

 FroGIS - Opracowana w środowisku GIS metoda waloryzacji 

krajobrazu (MW) do identyfikacji potrzeb rozwoju działań z zakresu 

retencji wodnej (N(S)WRM; 

 DSS - stosowanie N(S)WRM dla poprawy bilansu wodnego i 

zatrzymywania substancji biogennych. Wytyczne te zostaną 

opracowane na podstawie wyników wcześniejszych projektów i 

będą zawierały zalecenia do planowania, wykonania i 

utrzymywania systemów N(S)WRM; 

 Przewodnik omawiający w uporządkowanej formie wszystkie 

etapy oceny skuteczności systemu działań N(S)WRM w zlewni. 
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ALGORYTM FROGIS 
(ZLEWNIA KAMIENNA 

STUDIUM PRZYPADKU) 

Variant F 
Flood 

Wht01-Wht1 
FieldRecognitionGoal-
Wht1 

FieldRecognitionGoal-
Var.Q.Wht01 

Name of errors 
Short  
n.error 

Var.EW Var.NB Var.Q Var.EW Var.NB Var.Q Var.EW Var.NB Var.Q 

Mean Absolute 

Deviation 
MAD 0.47 0.24 0.50 1.02 1.07 1.18 0.87 0.96 1.13 

Mean Square Error MSE 0.48 0.24 0.64 1.82 1.96 2.51 1.49 1.53 2.20 

Root Mean Square 

Error 
RMSE 0.69 0.49 0.80 1.35 1.40 1.58 1.22 1.24 1.48 

Mean Absolute 

Percentage 
MAPE 23% 10% 20% 77% 76% 82% 65% 64% 75% 

Total (good bead) 1.87 1.06 2.14 4.96 5.18 6.09 4.22 4.37 5.56 

 

Wprowadzenie 

SPU 

Wybór 

celu 

Wybór 

wskaźników 

Obliczenie wskaźników 

Obliczenie macierzy korelacji 

Wprowadzenie 

danych shp tif 

Usunięcie 

Skorelowanych  

wskaźników 

 

Podział wskaźników na 

klasy 

Agregacja wskaźników 

Obliczenie mapy waloryzacji (VMa) dla 

różnych wag i podziałów klas 

Rozpoznanie potrzeb i możliwości 

w dziedzinie retencji do 5-10% SPU 

mapa weryfikacyjna (VMb) 

Sprawdzanie dopasowania mapy VMb i VMa 

Wybór 

najbardziej 

dopasowanej 

mapy 

Końcowy wynik 
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Waloryzacja 

Do czego jest potrzebna? 

• Metoda została opracowana w celu identyfikacji miejsc w dorzeczu, w których 

potrzebne są działania z zakresu małej retencji. Opiera się na 

wielokryterialnej analizie danych topograficznych, hydrologicznych, 

meteorologicznych i użytkowania gruntów. 

• Ma na celu identyfikację obszarów o różnym stopniu predyspozycji do rozwoju 

małej retencji. 

• Umożliwia prezentację wyników analiz dla wybranych celów (ochrona 

przeciwpowodziowa, zapobieganie suszom, poprawa jakości wody). 

• Pozwala na analizę krajobrazu pod względem jego funkcji hydrologicznych.  
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FroGIS 

http://retencjawod.sggw.pl 

• aplikacja do analizy potrzeb i możliwości retencji wody 

• dostępna za darmo, wraz z kodem źródłowym 

• możliwa praca online 

http://retencjawod.sggw.pl/
http://retencjawod.sggw.pl/
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SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI (DSS) DLA 

PLANOWANIA MAŁEJ RETENCJI 

DSS będzie publicznie dostępną 

aplikacją internetową  

• Celem aplikacji jest zapoznanie 

użytkownika z katalogiem 

naturalnych działań małej 

retencji wody (NSWRM) i 

procesem planowania, a także 

zbadanie jego preferencji w 

zakresie jego zainteresowań. 

• Dodatkową funkcją jest pomoc 

użytkownikowi w podjęciu 

decyzji dotyczącej wyboru 

miejsca i rodzaju działania. 
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KATALOG DZIAŁAŃ 
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OCENA WPŁYWU DZIAŁAŃ MAŁEJ 

RETENCJI 

Scale:

+++ significant impact

++ moderate influence

+ little impact

+/- negative or no impact

Przykład 

Działanie Wpływ na Zagrożenia 
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Zalesianie terenów 

rolnych (słabo 

przepuszczalne 

gleby na 

wzniesieniach) 

++ +/- +/- +++ +++ ++ Wkroczenie 

niepożądanych roślin 

(np. inwazyjnych) 
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Lista pot. 

działań 
Dane  Parametry i 

obliczenia 

Wyniki 

EFEKTYWNOŚĆ 
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ZLEWNIE PILOTOWE 

Zlewnia Kamiennej w Polsce Zlewnia Kamniška Bistrica w Słowenii Zlewnia Aist w Austrii 

Zlewnia Slaná na Słowacji 
Bednja w Chorwacji 

Zlewnia Nagykunsági na Węgrzech 
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Podsumowanie 

 

1. W planowaniu działań w zlewniach ograniczeniem jest brak danych 
zarówno hydrologicznych jak i efektywności działań. Prowadzone w 
znacznej liczbie projekty środowiskowe – zwłaszcza o charakterze 
restytucji (renaturyzacji) są unikalnym poligonem doświadczalnym 
w tym zakresie. 

2. Mała retencja (w jej szerokiej definicji) jest spójna ze skalą działań 
w zlewniach cząstkowych, natomiast jej efektywność w skali zlewni 
bilansowych musi być podmiotem badań. 

3. Praca w środowisku GIS oraz możliwości doboru wielkości jednostek 
i zbioru wykorzystywanych wskaźników ułatwiają analizę potrzeb 
realizowania działań z zakresu naturalnej (małej) retencji i 
wprowadzają do planowania większą elastyczność. 

4. Metodyka ma charakter planistyczny, nie projektowy, dlatego przy 
projektowaniu konkretnych działań lub obiektów należy uwzględnić 
potrzeby użytkowników wód i wymagania ochrony środowiska 
(przepływy środowiskowe, ciągłość siedlisk wodnych).   

5. W badania modelowych czynnik antropopresji powinien być 
uwzględniany w znacznie większym niż dotychczas zakresie, a 
planowanie naturalnej (malej) retencji powinno być rozpatrywane 
jako możliwość korekty  zmniejszonych możliwości buforowania w 
zlewni zjawisk niekorzystnych.  
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Dziękuję za uwagę 
 

Strona internetowa projektu:  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html 

 

DSS 

http://levis-framwat.sggw.pl:8080/#/home 

planuj.retencjawod.sggw.pl 

 

FroGIS 

http://retencjawod.sggw.pl 

 

Tomasz Okruszko 

t.okruszko@levis.sggw.pl 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html
http://levis-framwat.sggw.pl:8080/
http://levis-framwat.sggw.pl:8080/
http://levis-framwat.sggw.pl:8080/
http://levis-framwat.sggw.pl:8080/
http://retencjawod.sggw.pl/

