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Zalew Szczeciński – główny akwen Delty Odry
w roku 2015 uznany został za jeden z 8 dużych, cennych przyrodniczo 
obszarów w Europie w ramach sieci Rewilding Europe



Największy kompleks N2000 w Polsce, jeden z większych w Europie, ogromna 
bioróżnorodność, ale….



Corine land cover 2012, 

http://clc.gios.gov.pl/index.php/geoportal



KPOŚ w realu – jedna z setek podobnie „sprawnych” oczyszczalni kilka lat 
po uruchomieniu – znaczna część źle oczyszczanych ścieków ląduje na 
łące co sobota



Dolny bieg Drawy

Ta sama rzeka, ten sam 
dzień 25 06 2017

Górny bieg 



System w realu „nie nadąża”…



Źródło – od niego po ujście system rzeczny wynosi ze zlewni, 
co woda wypłucze – truizm, jednak wciąż niewielka część 

użytkowników zlewni ma tego świadomość 





Efekty nadmiaru spływu 
biogenów w rzekach





Podejście zlewniowe kluczem do 
zrozumienia problemów

Wprowadzanie ładunku w jakimkolwiek punkcie ma 
potencjalnie wpływ na całą zlewnię, szczególnie na jej 
system rzeczny. 

Jednocześnie ten system, w zależności od stanu, jest 
zdolny zatrzymać znaczną część zanieczyszczeń, 
szczególnie tych rolniczych.



https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-
cover/clc2018



Klimat





Działamy lokalnie… 



Początek 
układu na Inie
Szczegółowe lokalizacje 
pryzm oraz ich parametry 
zostaną określone po 
wykonaniu pomiarów 
geodezyjnych przekrojów i 
profili koryta na wstępnie 
założonych odcinkach















Zlewnia = system, 
jedną z cech jest 
pojemność wodna 
CPW – całkowita 0d 
30 do ponad 900 
mm w 1m profilu –
dla zlewni 2000 km2 
ta pojemność w 
każdym metrze to 
wielkości bliskie km3



Neutralizacja substancji odżywczych – fosforu i azotu : 

• 1 ha łaki nadrzecznej jest w stanie przyjąć ok 1,2 kg fosforu i  ok 1,5 kg 
azotu dziennie. 

• Średni koszt neutralizacji / ograniczenia emisji tych substancji przez 
człowieka wynosi 5 Euro/kg dla azotu i 10 Euro/kg dla fosforu

➢1 ha łąki nadrzecznej wykonuje usługę wartą 19,5 Euro dziennie
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