
a¿dy z nas ¿yje na terenie jakiejœ zlewni, czy to du¿ej rzeki, czy te¿ ma³ego potoku, bo termin zlewni 
rzecznej odnosi siê do ka¿dego p³yn¹cego cieku. Jeœli wiêc tak, warto postawiæ sobie pytanie czy ma to Kjakieœ konsekwencje dla œrodowiska, w którym ¿yjemy i czy my, mieszkañcy zlewni mamy wp³yw na 

zmiany tzw. stosunków wodnych w zlewni? Jak najbardziej nasze zachowanie w stosunku do gospodarowania 
wod¹ w zlewni ma ogromne znaczenie dla niej samej, ale tak¿e i nas samych. WyobraŸmy sobie, ¿e dokonamy 
wyciêcia lasu w zlewni rzeki. Konsekwencj¹ tego bêdzie natychmiastowa erozja gleby na ogromn¹ skalê 
i sp³yniecie wiêkszoœci wód opadowych po powierzchni gruntu do dna doliny, gdzie w znajduj¹cej siê tam rzece 
doprowadzimy do niespotykanych dot¹d okresowych powodzi. WyobraŸmy sobie, ¿e drenujemy obszar ma³ej 
zlewni, czyli ods¹czamy wszelkie wody zgromadzone w gruncie. Konsekwencj¹ tego bêdzie gwa³towne 
przesuszenie gleby i obumarcie rosn¹cej tam roœlinnoœci. Jak widaæ skutki nieprzemyœlanych dzia³añ i d¹¿enie 
do osi¹gniêcia w³asnych korzyœci mog¹ byæ katastrofalne nie tylko dla lokalnej przyrody, ale i dla samych ludzi. 

Czêœæ wody opadowej w zlewni jest odprowadzana po terenie do g³ównej rzeki zlewni i jest to zjawisko 
naturalne, aczkolwiek iloœæ wody odprowadzanej po terenie, czyli sp³ywu powierzchniowego, powinna byæ 
ograniczona. Wiêkszoœæ wody opadowej lub roztopowej powinno byæ wch³anianych w zlewni przez roœliny 
i glebê, ¿eby woda ta zosta³a niejako zmagazynowana w glebie i s³u¿y³a na d³u¿ej, a tak¿e, aby nie dopuœciæ do 
groŸnych krótkotrwa³ych powodzi, zwi¹zanych z roztopami lub opadami. Niestety, w skutek ró¿nej aktywnoœci 
cywilizacyjnej zlewnie, w których ¿yjemy s¹ czêœciowo zabetonowane i pokrywane powierzchniami 
nieprzepuszczalnymi, takimi jak drogi, chodniki, parkingi, podwórka, dachy domów, sieci sklepów, magazynów 
i innych budowli. Sp³yw powierzchniowy na takich terenach gwa³townie wzrasta. Woda nie ma szans zostaæ 
zretencjonowana, czyli zatrzymana w glebie. Tê wodê powinno siê przechwyciæ do zbiorników wodnych, oczek 
wodnych i mokrade³ na terenie zlewni zanim nie ucieknie do rzeki. Miejsca takiej retencji s¹ ponadto enklaw¹ 
dla wielu zwierz¹t i roœlin, podnosiæ tym samym walory przyrodnicze,  a tak¿e krajobrazowe danego obszaru.  

Miejmy œwiadomoœæ, ¿e chroni¹c obszary wodno-b³otne pomagamy naszej zlewni i nam samym, bo 
wody w Polsce jest akurat jak na lekarstwo, a przy zmieniaj¹cym siê nieuchronnie klimacie bêdzie jej jeszcze 
mniej.

MA£E ZBIORNIKI WODNE - NIEZBÊDNY ELEMENT ZLEWNI 

Renaturyzacja cieku wodnego, wykonana w ramach kompensacji przyrodniczej mia³a na celu spowolnienie odp³ywu wód, a tak¿e 
stworzenie dogodnych warunków siedliskowych (Meklemburgia, Niemcy). W Polsce wci¹¿ cieki s¹ bezmyœlnie regulowane, czy za 
kilka lat my równie¿ bêdziemy je przywracaæ naturze?
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Pozytywne aspekty ma³ych zbiorników wodnych:

?Ma³e zbiorniki wodne s¹ zasadniczym narzêdziem zwiêkszaj¹cym retencje zlewni, maj¹ te¿ zasadniczy 

wp³yw na du¿ych zlewni w skali ca³ego kraju,

?Przez ich ochronê lub odtwarzanie zmniejszamy sp³yw powierzchniowy i doprowadzamy poœrednio do 

zmniejszenia fali wezbrania w lokalnych korytach rzecznych,

?Stanowi¹ enklawê bioró¿norodnoœci,

?Stanowi¹ istotny element œrodowiska kszta³tuj¹c krajobraz jak i zapewniaj¹c miejsca do wypoczynku i 

rekreacji na ³onie natury.

Dzia³ania, które warto naœladowaæ:

W ostatnich latach w krajach takich jak Kanada, USA czy te¿ Niemcy rozpoczêto budowanie ma³ych 

zbiorników retencyjnych i terenów moczarowych na terenach zlewni szczególnie zmienionych przez 

dzia³alnoœæ cz³owieka poprzez uprzednie wybudowanie du¿ej iloœci powierzchni nieprzepuszczalnych, 

takich jak chodniki, ulice, parkingi, tereny przemys³owe czy supermarkety. K krajach tych problemy ma³ej 

retencji wodnej i ma³ych zbiorników wodnych, poruszane s¹ ju¿ na szczeblu planistycznym. Podczas 

planowania i scalania gruntów Urzêdy Geodezyjne wykonuj¹ szczegó³owe plany, w jakich rejonach mo¿na 

zachowaæ istniej¹ce tereny podmok³e lub wybudowaæ ma³e zbiorniki wodne oraz jak pozyskaæ na nie teren. 

W akcjach informacyjnych uczestnicz¹ przedstawiciele ró¿norakich odpowiedników naszych Rejonowych 

Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, wolontariusze z organizacji œrodowiskowych oraz eksperci, edukuj¹ oni 

mieszkañców zlewni o koniecznoœci zachowania lub budowy (czêsto na w³asnym terenie) ró¿nych form 

zbiorników i terenów podmok³ych redukuj¹cych sp³yw powierzchniowy, tym samym zmniejszaj¹c ryzyko 

wyst¹pienia powodzi i susz.

Œródpolny zbiornik wodny - lokalna enklawa 
bioró¿norodnoœci
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Wojsi³ka, jeden z wielu mieszkañców œródpolnych oczek.
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