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Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (POIS.02.01.00-00-0015/16)

Aktualny stan środowiska
Projekt planu przeciwdziałania skutkom
suszy, zgodnie z ustawą Prawo wodne,
został
opracowany
dla
Polski,
z
uwzględnieniem podziału na obszary
dorzeczy. Wszystkie przedstawione w
prognozie charakterystyki dotyczą obszaru
całego kraju, a tam gdzie było to możliwe,
dane zostały przedstawione w podziale na
obszary dorzeczy.

Podział Polski na obszary dorzeczy

Aktualnie obowiązuje podział na dziewięć
obszarów dorzeczy:
•

obszar dorzecza Wisły,

•

obszar dorzecza Odry,

•

obszary dorzeczy: Banówki, Pregoły,
Niemna, Dniestru, Łaby, Dunaju,
Świeżej.

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10
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Położenie i rzeźba terenu
Obszar Polski, zlokalizowany jest na Niżu Środkowoeuropejskim pomiędzy Bałtykiem na
północy oraz łańcuchami Karpat i Sudetów na południu. Obszar kraju odznacza się dużym
zróżnicowaniem, urozmaiconą, różnowiekową budową geologiczną.
Polska jest krajem nizinnym. Obszary poniżej 300 m n.p.m. stanowią 91,3% powierzchni
kraju. Najbardziej urozmaicona rzeźba występuje w części południowej. Średnie
wzniesienie nad poziom morza wynosi 173 m. Najwyższym punktem są Rysy 2499 m, zaś
najniższym depresja na Żuławach Wiślanych.
Cechą charakterystyczną ukształtowania terenu jest pasowość rzeźby. W Polsce można
wyróżnić trzy pasy nizin i trzy pasy wzniesień.
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Położenie i rzeźba terenu
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Podział Polski na podprowincje
i makroregiony wg
fizjograficznej klasyfikacji
zaktualizowanej
w 2018 r.

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10 oraz danych GDOŚ: https://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane

Powierzchnia ziemi i gleby
Użytkowanie terenu na
obszarze Polski

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10 oraz CORINE Land Cover 2018: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
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Powierzchnia ziemi i gleby
Obszar dorzecza
Świeżej

Obszar dorzecza
Banówki

Obszar dorzecza
Dniestru

Obszar dorzecza
Łaby

Obszar dorzecza
Dunaju

Obszar dorzecza
Niemna

Obszar dorzecza
Pregoły

Typy gleb

Obszar dorzecza
Odry

Tabela 1. Udział % poszczególnych typów gleb na obszarach dorzeczy w Polsce

Obszar dorzecza
Wisły

Na obszarze Polski dominują
gleby wytworzone z utworów
polodowcowych:
brunatne,
płowe, bielicowe. Pod kątem
uziarnienia gleb, w naszym
kraju dominują gleby lekkie
(wytworzone
z
piasków),
których znaczny udział wpływa
na
produkcję
rolniczą,
występowanie suszy rolniczej
oraz proces migracji biogenów.
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Udział w całkowitej powierzchni obszaru [%]
Gleby bielicowe i płowe
(pseudobielicowe)
Gleby płowe
(pseudobielicowe) i
brunatne
Gleby brunatne
Czarnoziemy
Czarne ziemie
Gleby mułowo-bagienne
Mady lekkie, średnie i
ciężkie
Brak danych (lasy)
Gleby murszowe i
murszowate
Torfy niskie
Rędziny
Nieużytki rolnicze
Gleby torfowe
Jeziora, zalewy i rzeki

34,7

23,2

6,8

36,9

6,4

6,3

0,0

0

6,0

28,1

48,5

22,8

20,2

17,0

0,0

0,0

0

16,9

17,9
1,1
1,4
1,8

12,3
0,8
2,2
0,8

58,0
0
1,5
1,9

37,2
0
0
0

60,9
0
0,0
0,0

75,8
0
0
0

92,8
0
0
0

100
0
0
0

76,6
0
0
0

7,3

5,5

1,2

0

12,3

0

7,2

0

0

0

0,2

0,0

0

0

9,3

0

0

0

1,0

2,1

0,6

0

0

0

0

0

0

0,004
1,3
0
4,4
1,0

0,0
0,3
0
3,0
1,1

0
0
0
3,9
3,3

0
0
0
3,9
1,2

0
0
3,4
0
0

0
0
8,6
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0,5

Wody powierzchniowe
Na obszarze Polski ustanowiono 9 obszarów dorzeczy, w ramach których wyznaczono 23
regiony wodne. Zdecydowaną większość powierzchni Polski zajmują dwa główne obszary
dorzeczy: Wisły (58,62% powierzchni kraju) i Odry (37,78% powierzchni kraju), których
granica przebiega południkowo przez centralną część Polski.
Większość obszaru Polski położona jest w zlewisku Morza Bałtyckiego (97,7%). Pozostała
część leży w zlewisku Morza Czarnego (obszar dorzecza Dunaju i Dniestru) i Morza
Północnego (obszar dorzecza Łaby). Jeziora w Polsce koncentrują się głównie w
północnej części kraju i mają charakter polodowcowy.
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Wody powierzchniowe
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Sieć hydrograficzna Polski
z uwzględnieniem podziału na
obszary dorzeczy

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10

•

obszar dorzecza Wisły (183 tys. km2,
58,62% powierzchni kraju, długość
Wisły ok. 1022 km);

•

obszar dorzecza Odry (118 tys. km2,
37,78% powierzchni kraju, długość
Odry ok. 719 km w granicach Polski);

•

pozostałe obszary dorzeczy - udział w
powierzchni kraju: Pregoły (2,4%),
Niemna (0,8%), Dunaju (0,12%), Łaby
(0,08%), Dniestru (0,07%), Banówki
(0,07%) i Świeżej (0,05%).

Wody powierzchniowe
Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w sprawie planów gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy, w Polsce wyznaczono 5649 jednolitych części wód
powierzchniowych (jcwp), w tym:
•

4586 rzecznych,

•

1044 jcwp jeziornych,

•

10 jcwp przybrzeżnych,

•

9 jcwp przejściowych.

Zdecydowana większość jcwp rzecznych, jeziornych i przejściowych ma charakter
naturalny. Zgodnie z podziałem na jcwp opracowanym na kolejny cykl planistyczny tj. na
lata 2022-2027, który został uwzględniony w projekcie PPSS, w Polsce wyznaczono 3116
jcwp rzecznych, 1068 jcwp jeziornych, 4 jcwp przybrzeżne, 7 jcwp przejściowych oraz 45
jcwp zbiornikowych. Wyniki aktualnej oceny stanu jcwp rzecznych z lat 2017 i 2018
wskazują, że na wszystkich obszarach dorzeczy w Polsce, spośród monitorowanych jcwp
rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych, dominują jcwp o stanie złym. Dla
większości jcwp w Polsce, celem środowiskowym jest dobry stan lub potencjał wód oraz
dobry stan chemiczny wód.
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Wody podziemne
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Podział na jednolite części
wód podziemnych w Polsce
oraz ocena stanu jcwpd
Obszar Polski został podzielony na
172
jednolite
części
wód
podziemnych,
przypisane
do
poszczególnych obszarów dorzeczy.
Stanem
ogólnym
słabym
charakteryzują się 22 jcwpd
(zlokalizowane
na
obszarach
dorzeczy Wisły, Odry i Dunaju), a
stanem
dobrym
(zarówno
ilościowym i jakościowym) –
pozostałe 150 jcwpd.

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10 oraz danych PIG-PIB

Wody podziemne
•

Analiza zagrożenia Polski suszą hydrogeologiczną wskazuje na stosunkowo niewielki
udział w obrębie większości obszarów dorzeczy obszarów o statusie silnie zagrożonych
(klasa III) i obszarów ekstremalnie zagrożonych (klasa IV). Występują one w obrębie
obszaru dorzecza Wisły zajmując odpowiednio 1,9% i 0,4% oraz obszaru dorzecza Odry
zajmując 9,7% i 1,7%.

•

W obrębie obszarów dorzeczy Wisły i Odry, zasoby dyspozycyjne stanowią
odpowiednio około 39% i 48% zasobów odnawialnych wód podziemnych. Udział
pozostałych obszarów dorzeczy w zasobach odnawialnych, wynosi odpowiednio od
13,6% (na obszarze dorzecza Dunaju) do 30% (na obszarze dorzecza Dniestru).

•

Dla 158 jcwpd celem środowiskowym (na lata 2016-2021) jest utrzymanie dobrego
stanu chemicznego. Dla 14 jcwpd jako cel środowiskowy wskazano odpowiednio
osiągnięcie dobrego stanu chemicznego lub zakładano cel mniej rygorystyczny dla
określonych parametrów.

•

W zakresie stanu ilościowego, dla 159 jcwpd jako cel środowiskowy (na lata 20162021) wskazano utrzymanie dobrego stanu ilościowego. W przypadku 12 jcwpd,
wskazano cel mniej rygorystyczny – niepogorszenie stanu ilościowego, natomiast dla 1
jcwpd celem jest osiągnięcie dobrego stanu ilościowego.
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Aktualny stan powietrza
Coroczna ocena poziomów substancji w powietrzu wykonywana jest przez GIOŚ w
odniesieniu do 46 stref, na które podzielono Polskę. Granice szesnastu stref są tożsame z
granicami województw, natomiast pozostałe strefy obejmują większe miasta i
aglomeracje powyżej 100 tys. mieszkańców. Podsumowując ocenę stanu powietrza w
Polsce za 2018 rok:
•

dla kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu stężenia w przypadku SO2, tlenku węgla oraz ołowiu, kadmu
i niklu, zawartych w pyle PM10, a w przypadku strefy o nazwie Aglomeracja
Białostocka i miasto Olsztyn wszystkie z badanych zanieczyszczeń wykazały stężenie
poniżej dopuszczalnego.

•

dla kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin nie stwierdzono przekroczenia
normatywnych stężeń SO2 oraz NOx.

Biorąc pod uwagę podział Polski na obszary dorzeczy, można stwierdzić, że przekroczenia
dopuszczalnego poziomu (klasy C) dla największej liczby z wszystkich badanych
zanieczyszczeń pod kątem kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia, stwierdzono na
obszarze dorzecza Odry. Są to zanieczyszczenia: ozonem, dwutlenkiem azotu, pyłem
PM10, arsenem, benzo(a)pirenem oraz pyłem PM2,5.
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Klimat
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Charakterystyczną cechą dla klimatu Polski jest duża zmienność pogody. Wartości
średniej rocznej temperatury powietrza to od ok. 5°C do 9°C. Najcieplejszym rejonem
Polski jest część południowo – zachodnia, natomiast najchłodniejszym – północno
wschodnia część kraju oraz obszary górskie.
Opady atmosferyczne wykazują dużą zależność
od ukształtowania powierzchni. Średnia suma
opadów wynosi blisko 600 mm (opady wahają
się od poniżej 500 mm w środkowej części
Polski, 800 mm na wybrzeżu do ponad 1000
mm w Tatrach).
Najbardziej złożone warunki przestrzenne
towarzyszą
funkcjonowaniu
największych
obszarów dorzeczy: Wisły oraz Odry. Obszary
dorzeczy o małych powierzchniach z reguły
charakteryzować będą bardziej homogeniczne
warunki klimatyczne, nawiązujące do regionów
fizycznogeograficznych i klimatycznych kraju.

Suma opadów w Polsce w 2018 r.

źródło: http://klimat.pogodynka.pl/pl/climate-maps/#Precipitation/Yearly/2018/1/Winter

Klimat
Na potrzeby analiz w ramach przygotowania projektu PPSS, wykorzystano wyniki dwóch
scenariuszy emisji:
•

RCP4.5 – scenariusz odzwierciedlający obraz średnich zmian w stosunku do
scenariuszy skrajnych (scenariusz stabilizacji emisji gazów cieplarnianych),

•

RCP8.5. – scenariusz najbardziej pesymistyczny, zakładający największe zmiany
średniej temperatury powierzchni Ziemi (scenariusz bardzo wysokich emisji).

Przeprowadzone analizy wskazują na możliwe zwiększenie, w perspektywie do 2100 r.
częstości występowania susz w Polsce. Wnioski wynikają z następujących ustalonych
kierunków zmian wskaźników wilgotnościowych i termicznych, tj.:
•

wzrost dobowych temperatur (którym będzie towarzyszyć wzrost sum opadów,
jednakże głównie ze względu na zwiększenie intensywności opadów dobowych),

•

wzrost parowania, które nie będzie zminimalizowane przez wzrost opadów,

•

pogorszenie klimatycznego bilansu wodnego dla sezonu letniego i jesiennego (w
ujęciu przestrzennym, należy spodziewać się zmniejszenia stopnia zagrożenia suszą
atmosferyczną i rolniczą dla części terenów górskich oraz wzrostu zagrożenia suszą na
pozostałych obszarach kraju).
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Krajobraz
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Typy krajobrazu w Polsce
Krajobraz oznacza obszar,
postrzegany przez ludzi,
którego
charakter
jest
wynikiem działania i interakcji
czynników
przyrodniczych
i/lub ludzkich. Najczęściej
spotykany jest podział na
krajobraz naturalny
i kulturowy.

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10 oraz Richling A., Ostaszewska K., „Geografia fizyczna Polski”, Warszawa, 2005 r.

Zasoby naturalne
Zasoby naturalne rozumiane są jako wszelkiego rodzaju bogactwa naturalne, siły przyrody
oraz walory środowiska decydujące o jakości życia człowieka. Ze zbiorczej kategorii
zasobów naturalnych, w ramach ustawy o zachowaniu narodowego charakteru
strategicznych zasobów naturalnych kraju , wyodrębniono zasoby strategiczne, do których
zaliczono:
•

wody podziemne i wody powierzchniowe,

•

wody polskich obszarów morskich,

•

lasy państwowe,

•

złoża kopalin,

•

zasoby przyrodnicze parków narodowych.

Analizując zasoby leśne w Polsce, według pomiarów przeprowadzonych w latach 2013–
2017 i odniesionych do powierzchni lasów na koniec 2016 r., zasoby drzewne osiągnęły
miąższość 2587 mln m3, z czego na Lasy Państwowe przypada 2030 mln m3. Przeciętna
zasobność lasów w Polsce wynosi 280 m3/ha, a na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się
stały jej wzrost.
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Zasoby naturalne
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Rozmieszczenie złóż
kopalin w Polsce
Zgodnie z bilansem zasobów
złóż kopalin w Polsce wg stanu
na koniec 2018 r., w Polsce
zinwentaryzowano 14270 złóż
kopalin, w tym: 13351 złóż
kopalin innych (skalnych), 701
złóż kopalin energetycznych, 50
złóż kopalin chemicznych, 33
złoża kopalin metalicznych.

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10, danych z portalu CBDG oraz Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r., PIG, Warszawa, 2019 r.

Różnorodność biologiczna flora i fauna,
korytarze ekologiczne, formy ochrony przyrody
•

Obszar Polski cechuje bogata różnorodność biologiczna, co wynika z ekstensywnego
użytkowania terenów rolniczych, położenia między morzem a górami, urozmaiconej
rzeźby terenu i bogatej sieci hydrograficznej

•

Około 33% powierzchni Polski stanowią obszary chronione. Formami ochrony
przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

•

Dla zachowania bioróżnorodności, a także dla swobodnego przepływu genów ważne
jest utrzymywanie łączności ekologicznej pomiędzy obszarami cennymi przyrodniczo.
Tą funkcję spełniają korytarze ekologiczne, których większość zlokalizowana jest w
granicach obszarów chronionych.

•

Ponadto na terenie Polski, na mocy Konwencji o obszarach wodno – błotnych ,
wyznaczono 19 obszarów ramsar. Celem tych obszarów jest ochrona i
zrównoważone użytkowania wszystkich mokradeł.
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Różnorodność biologiczna flora i fauna,
korytarze ekologiczne, formy ochrony przyrody

Obszary chronione

Obszary Natura 2000

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10 oraz danych GDOŚ: https://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane
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Różnorodność biologiczna flora i fauna,
korytarze ekologiczne, formy ochrony przyrody

Korytarze ekologiczne

Obszary Ramsar

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10 oraz danych GDOŚ: https://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane
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Zabytki
Według danych NID (Narodowy Instytut
Dziedzictwa), liczba zabytków w Polsce,
nie wliczając w to zabytków ruchomych,
wynosi: 85992.
Na dwóch obszarach dorzeczy, znajduje
się 16 zabytków i kompleksów
zabytkowych wpisanych na listę
UNESCO, stanowiących 36 osobnych
obiektów - 30 na obszarze dorzecza
Wisły oraz 6 na obszarze dorzecza Odry.

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10 oraz danych NID: https://www.nid.pl/
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Ludzie, w tym jakość życia i zdrowia, dobra
materialne
•

Terytorium Polski, zajmujące powierzchnię 312 695 km2, jest zamieszkane przez około
38,41 mln ludzi. Średnia gęstość zaludnienia na terenie kraju wynosi 123 osoby/km2.
W Polsce 18,1% stanowi ludność w wieku przedprodukcyjnym. Najwyższe wartości
wskaźnika dobrych warunków życia zaobserwowano w woj. wielkopolskim (35%) oraz
pomorskim i podlaskim (po 33%). Najniższe wskaźniki odnotowano w województwie
łódzkim (20%), śląskim (21%) oraz lubelskim (22%). W 2018 r. w Polsce
zarejestrowano 388 tys. urodzeń, a tym samym, w porównaniu z liczbą zgonów
odnotowano ujemny przyrost naturalny (- 0,7).

•

Stały rozwój obszarów silnie przekształconych antropogenicznie przyczynia się m.in.
do obniżenia jakości powietrza, wzrostu zapotrzebowania na wodę – pogorszenia
stanu tego zasobu, a tym samym wpływa na jakość życia ludności. Oddziaływanie na
ludzi identyfikowane jest w różnych aspektach pośredniego wpływu na ich zdrowie
lub poziom dochodów oraz bezpośredniego wpływu na sposób życia.
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Ludzie, w tym jakość życia i zdrowia, dobra
materialne
Rozmieszczenie ludności na
obszarach dorzeczy

źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP10 oraz danych z Banku Danych Lokalnych na rok 2018.
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Istniejące problemy ochrony środowiska
istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu
• zmiany klimatu i wpływ na środowisko przyrodnicze,
• przesuszanie ekosystemów oraz eutrofizacja,
• pogarszanie stanu jcw, przerwanie ciągłości morfologicznej rzek.
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