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Według raportu opracowanego przez Stockholm Environmental Institute
postęp, rynek i polityka są niewystarczające dla osiągnięcia trwałego rozwoju,
gdyż prowadzą do dezintegracji społecznej, wzrostu przemocy i nędzy
(Lempart i in. 2005).

Tylko scenariusz zakładający powszechną akceptacje przyjaznych środowisku
rozwiązań prowadzi do trwałego rozwoju.

M. Zalewski (red), Perspektywy zrównoważonego rozwoju
regionu łódzkiego: szanse i zagrożenia, 2008



Zmiana paradygmatu w strategicznym dokumencie europejskim 
„Ocena Aktywności Ramowej Dyrektywy Wodnej”

Czerwiec 2020 – Komitet Regionów Komisji
Europejskiej jednogłośnie zaakceptował
rozszerzenie Ramowej Dyrektywy Wodnej o
podejście ekohydrologiczne.

Zalewski & Całbecki 2020
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2020



• Ekohydrologia – integracja zrozumienia procesów hydrologicznych i ekologicznych od skali molekularnej do 

skali zlewni w celu wykorzystania procesów ekosystemowych jako narzędzia regulującego, dla zwiększania 

potencjału zrównoważonego rozwoju WBSRCE

• Potencjał Zrównoważonego Rozwoju – WBSRCE – w celu ograniczenia kumulacyjnego efektu narastającej 

presji człowieka na środowisko, koniecznym jest wyznaczenie wielowymiarowego celu w zarządzaniu zlewnią

• Zwiększanie potencjału WBSRCE jest możliwe przez integrację metod hydroinżynieryjnych z 

Ekohydrologicznymi Rozwiązaniami Bliskimi Naturze (Ecohydrological Nature-Based Solutions, EH-NBS) przy 

zaangażowaniu i udziale społeczeństwa

• Dla harmonizacji zwiększonego potencjału WBSRC z potrzebami społeczeństwa, niezbędna jest zmiana 

paradygmatu z socjocentryczno-mechanistycznego na ewolucyjno-ekosystemowy

Ekohydrologia dla osiągnięcia UN SDG
oraz strategii „Green Deal” Komisji Europejskiej



Międzyrządowy Program Hydrologiczny UNESCO, faza VIII: 2014 -2021 



Model dedukcyjny zmiany hierarchii czynników abiotycznych 
i biotycznych (ABRC)

Integracja zrozumienia 
procesów hydrologicznych 

i ekologicznych dla 
identyfikacji zmian w 
hierarchii czynników

Zalewski i Naiman 1985



I Zasada Ekohydrologii (Hydrologiczna):
- rozmieszczenie i kwantyfikacja procesów hydrologicznych i źródeł presji w zlewni

opady
zanieczyszczenia 

rozproszone
zanieczyszczenia 

punktowe

WODA – WSPÓŁNE DOBRO, WSPÓŁNY PROBLEM, KOŁO 13.10.2020Zalewski 1997, 2000, 2014; Zalewski i wsp. 2020



II Zasada Ekohydrologii (Ekologiczna):
– identyfikacja i rozmieszczenie przestrzenne ekosystemów w zlewni

ekosystemy rolnicze, 
urbanizacja i 

rozmieszczenie

Inteligentne ekosystemy np. zwiększanie zdolności 
absorbcji zanieczyszczeń na terasie zalewowej, 

przez zastępowanie obszarów trawiastych 
plantacjami bioenergetycznymi wierzby

WODA – WSPÓŁNE DOBRO, WSPÓŁNY PROBLEM, KOŁO 13.10.2020Zalewski 1997, 2000, 2014; Zalewski i wsp. 2020



III Zasada Ekohydrologii (Green Deal)
– harmonizacja of EH NBS z infrastrukturą hydrotechniczną dla zwiększania 
potencjału WBSRCE zlewni

RENATURYZACJA

OCHRONA

INŻYNIERIA 
EKOLOGICZNA

Strefy 
ekotonowe

System hybrydowy 
(hydrotechniczny + EH 

NBS) dla oczyszczania wód 
burzowych w mieście

Izydorczyk, Frątczak 2015

Jurczak, Wagner, Zalewski 2012
Zalewski 1997, 2000, 2014; Zalewski i wsp. 2020



Zagrożenia dla gospodarki wodnej w Polsce

Kompleksowość krajobrazu ulega
degradacji. Następuje utrata materii
organicznej i eutrofizacja
ekosystemów wodnych (mod.
Zalewski 2017).

Zmiany klimatu pogłębiają stres
suszy na znacznym obszarze kraju.



Zagrożenia dla gospodarki wodnej w Polsce



Listopad 2000 Grudzień 2001

Październik 2002
Listopad 2003

Wpływ podniesienia poziomu wód gruntowych na strukturę 
ekosystemu i jego produktywność (Spain, Donana)



Zwiększanie retencji 
wody w dolinach 

rzecznych

- konstruowanie zbiorników 
odpornych na toksyczne zakwity 
sinicowe;

- utrzymanie naturalnie 
meandrujących rzek

Przykład: Zbiornik na rzece Grabi 
(Zalewski 2020)

Projekt hydrotechniczny

Projekt ekohydrologiczny



Ekohydrologia jako narzędzie dla zwiększania potencjału 
zrównoważonego rozwoju (WBSRCE)
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Zalewski 2020 (mod.)



Ekohydrologia dla ODW

Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem
podejścia ekohydrologicznego obejmuje działania nakierowane
na:

1) Opracowanie innowacyjnych rozwiązań

ekohydrologicznych kompensujących oddziaływanie żeglugi

na ekosystem rzeki.

2) Zwiększenie retencji wody w obszarze dorzecza jako

adaptacja do zmian klimatu.

3) Poprawę jakości wody poprzez ograniczenie dopływu

zanieczyszczeń obszarowych i punktowych w obszarach

dorzecza sąsiadujących z drogą wodną jako element

wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Komisji Europejskiej.



Dziękuję za uwagę!
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