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Renaturyzacja



Rzeka Isar (Monachium, Bawaria)



Skanalizowana rzeka bez 
możliwości swobodnego 
wylania zrobi to w 
sposób gwałtowny 
100km niżej.

Formowanie 
koryta

Formowanie nowej 
terasy zalewowej

Odtworzona terasa jako 
teren rekreacyjny

Isar po 
renaturyzacji

Isar, Niemcy

„Neue” Isar



„Nowa” Izera, 
Monachium, 
Niemcy



Rzeki Elbe, Mulde, Bauna

- Po powodzi 2002 roku dostrzeżono, jak ważna jest  naturalna ochrona 
przeciwpowodziowa w górnym biegu rzeki

- Dzięki działaniom renaturyzacyjnym rzeka może rozwinąć własną 
dynamikę, budując przy tym nowe meandry i przedłużając swój bieg, co 
powoduje spadek lustra wody w przypadku powodzi

- Projekt „Decentralna ochrona przeciwpowodziowa nad Bauną”, 
odbudowany naturalny zbiornik retencyjny, długoterminowa ochrona 
miasta Baunatal przed powodzią

- http://www.bil-witzenhausen.de/dienstleistung/ansicht/bil_9.html

Źródło : http://www.bil-witzenhausen.de/dienstleistung/renaturierung.html

  

http://www.bil-witzenhausen.de/dienstleistung/ansicht/bil_9.html
http://www.bil-witzenhausen.de/dienstleistung/renaturierung.html




Rzeka Gennach (Bawaria)

- Renaturyzacja po powodzi w roku 1999
- Budowa nowych grobli, poszerzanie zalewowej części doliny rzeki
- Prawy brzeg pozostaje nieumocniony, aby rzeka mogła się poszerzyć 
- Jako bufor dla ochrony jakości wody oraz spowolnienie spływu wód wezbraniowych 

posadzono drzewa
- Skład renaturyzowanej rzeki : 
• Zmienny kształt brzegu umocnionego ze żwirowymi łachami
• Wolno oraz szybko płynące części rzeki
• Zróżnicowana głębokość
• Miękkie części dna, naturalna wegetacja roślin
• Zasiew brzegów rzeki krzewami, trawami , obsadzenie drzewami, pozostawienie roślin 

naturze

Zdjęcia : 
http://www.wwa-ke.bayern.de/projekte_und_programme/hochwasserschutz/lindenberg_oal/index.htm

http://www.wwa-ke.bayern.de/projekte_und_programme/hochwasserschutz/lindenberg_oal/index.htm




Rzeki Moehne i Fulda

- Po powodzi w roku 2007 podjęto próbę podniesienia bezpieczeństwa 
powodziowego 

- Rzeka ma odzyskać swój dawny naturalnty  bieg  (rys. Pod linkiem)
- Jako najlepszą alternatywę wybrano renaturyzację starego koryta rzeki i 

przyległych łąk
- Projekt działa na korzyść większego projektu Life, który przewiduje renaturyzację 

całej doliny rzeki Moehne
- Źródło :  http://www.moehne-life.de/de/moehneaktuell/Belecke_2010.php

- Łąki i łęgi nad rzeką Fulda między miejscowościami Melsungen i Schwarzenberg 
zostały przeznaczone do renaturyzacji, po kolejnej powodzi w regionie 01/2011. 

- Rzeka ma otrzymać z powrotem naturalne tereny zalewowe, mokradła, rynny 
powodziowe itp

- Źródło : 
http://www.gruene-melsungen.de/was-wollen-wir-fuer-melsungen/24-themen-melsungen/26-renaturierung-der-fuldaaue-hochwasserschutz-und-naherholung.html

http://www.moehne-life.de/de/moehneaktuell/Belecke_2010.php
http://www.gruene-melsungen.de/was-wollen-wir-fuer-melsungen/24-themen-melsungen/26-renaturierung-der-fuldaaue-hochwasserschutz-und-naherholung.html




Renaturyzacja i ochrona przeciwpowodziowa – 
podstawa to właściwy poziom świadomości-  programy 
edukacyjne

Przyszli 
niemieccy
inżynierowie  
hydrotechnicy 
wiedzą, że:

aby uregulowana 
rzeka nie 
niszczyła domów

musi swobodnie
Wylać poza 
obszarami 
zabudowanymi
i trzeba jej to 
umożliwić 
przywracając 
naturalny układ 
koryta



Przemówienie z Bundestagu 17.06.2010

- Fragment umowy koalicyjnej : „Dla natury i ochrony p/powodziowej 
naturalne łąki i doliny rzeczne powinny zostać reaktywowane dla rozlania 
wezbranych wód, i wszędzie gdzie to możliwe renaturyzowane.”

- Efektywna ochrona przeciwpowodziowa jest bezwątpienia ochroną 
naturalnych krajobrazów rzecznych oraz mokradeł ze wszystkimi 
towarzyszącymi pozytywnymi efektami ubocznymi, tj. Ochrona wód 
gruntowych i ekosystemów. Rzekom należy dać znów więcej miejsca, żeby 
przywrócić ich naturalną dynamikę oraz powierzchnie wstrzymujące 
nadmiar wód

- Powstała grupa parlamentarna „swobodnie płynące rzeki”
- Należy zwrócić uwagę na zabudowę terenów zalewowych, która podnosi 

straty wywołanę ewentualną powodzią

Źródło : 
http://www.goeppel.de/reden/2010/hochwasserschutz-durch-renaturierung-von-feuchtgebieten.html

http://www.goeppel.de/reden/2010/hochwasserschutz-durch-renaturierung-von-feuchtgebieten.html


Górna Drau



← Tak było
tak jest

↓
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http://klima-media.de/2010/08/20/hochwasser-die-renaturierung-von-auen-ist-oekologisch-und-oekonomisch-sinnvoll/
- Ostatnie powodzie na rzekach Spree i Neisse dowodzą, że klasyczna/ techniczna 

ochrona powodziowa zawodzi
- Naukowcy z Politechniki Berlińskiej dowiedli, że zyski z naturalnych środków 

ochrony przeciwpowodziowej przeważają koszty w proporcji 3 : 1
- Naturalne środki ochrony : odsuwanie wałów od koryta, renaturyzacja polderów 

zalewowych
- Prof. Beate Jessel, prezydent Bundesamt fuer Naturschutz : „Co jest dobre dla 

natury, opłaca się także społeczeństwu”
- Przy klasycznych analizach zysków/kosztów nie bierze się pod uwagę dodatkowych 

zalet naturalnej ochrony :  działania terenów zalewowych jako naturalnych 
ekosystemów, darmowych oczyszczalni wody, czy też miejsc odpoczynku dla 
człowieka

- Badania naukowe potwierdzają, że działania na rzecz ochrony p/powodziowej oraz 
jednoczesne zapewnienie działania innych funkcji ekosystemów przynoszą 
zdecydowanie większe zyski gospodarcze niż klasyczna ochrona p/powodziowa w 
formie melioracji i regulacji

- Studium wykonane przez Bundesamt fuer Naturschutz : „Ökonomische Bewertung 
naturverträglicher Hochwasservorsorge an der Elbe und ihren Nebenflüssen“

http://klima-media.de/2010/08/20/hochwasser-die-renaturierung-von-auen-ist-oekologisch-und-oekonomisch-sinnvoll/


Taka dzika rzeka, zdaniem Niemców, jest 
przyjazna ludziom i najtańsza w 

utrzymaniu. 
Dziękuję za uwagę
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