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Life4Delta_PL

beneficjenci
- Województwo Świętokrzyskie - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich

Parków Krajobrazowych w Kielcach
- Instytut Ochrony Przyrody - Polska Akademia Nauk
- Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pińczów
- Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
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Life4Delta_PL

skład zespołu UR w Krakowie:
- inżynieria rzeczna + modelowanie
J. Florek, L. Książek, A. Nowak, A. Strużyński, A. Woś, M. Wyrębek

- stosunki wodne
A. Bogdał, T. Kowalik

- obsługa administracyjna
R. Fudalińska, (2019 Ewa Bielecka)

Projekt został zakwalifikowany jako badawczo - rozwojowy
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Plan prezentacji

- lokalizacja obiektu,
- poprzednie projekty,
- dane archiwalne,
- stan obecny,
- projekt Life,
- cele projektu,
- harmonogram,
- etapy prac,
- ... do wykonania
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lokalizacja – zlewnia rzeki Nidy
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lokalizacja 
rejon „delty”

Powierzchnia zlewni Nidy - 3862.8 km2

- Brzegi  (km 97.8) -  2259 km2,
- Motkowice (km 76.1) -  2499 km2 ,
- Pińczów (km 56.8) - 3352 km2 .

Długość Nidy - 151.2 km

Przepływy charakterystyczne:
Motkowice: Q50% = 130 m3/s, Q1%  = 375 m3/s,

Pińczów: Q50% = 150 m3/s, Q1%  = 450 m3/s. 

spadek średni rzeki Nidy w rejonie “delty”  I = 0,007
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poprzednie projekty

Wojciech Bartnik, Stanisław 
Deńko, Andrzej Strużynski, 
Tadeusz Zając

2004

Renaturyzacja obszaru 
zlewni Nidy - Koncepcja 
opracowana dla potrzeb
ochrony zasobów 
przyrodniczych w związku z 
planami realizacji programu 
Natura 2000

tzw „zielona księga”
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Renaturyzacja obszaru 
zlewni Nidy - Koncepcja 
opracowana dla potrzeb
ochrony zasobów 
przyrodniczych w związku z 
planami realizacji programu 
Natura 2000
2004

Fot: IOP PAN

poprzednie projekty
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Renaturyzacja obszaru 
zlewni Nidy - Koncepcja 
opracowana dla potrzeb
ochrony zasobów 
przyrodniczych w związku z 
planami realizacji programu 
Natura 2000
2004

biological investigations

photos: IOP PAN

poprzednie projekty
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Renaturyzacja obszaru 
zlewni Nidy - Koncepcja 
opracowana dla potrzeb
ochrony zasobów 
przyrodniczych w związku z 
planami realizacji programu 
Natura 2000
2004

biological investigations

Fot: IOP PAN

Cenne gatunki roślin i zwierząt

 rośliny: 262

 bezkręgowce: 51
 Bivalvia (małże) 12

  Gastropoda (węże) 39 

  płazy: 11

  gady: 3

  ptaki 160

  ssaki: 16

poprzednie projekty



  11 / 53Renaturyzacja obszaru zlewni Nidy - Koncepcja opracowana dla potrzeb
ochrony zasobów przyrodniczych w związku z planami realizacji programu Natura 2000
układ przestrzenny

poprzednie projekty

opr. A. Strużyński



  12 / 53Renaturyzacja obszaru zlewni Nidy - Koncepcja opracowana dla potrzeb
ochrony zasobów przyrodniczych w związku z planami realizacji programu Natura 2000
2004

poprzednie projekty

opr. A. Strużyński
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preceding actions

opr. Wizja
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 „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” 

(Kielce 2007)

 „Program …” składa się z kilku spójnych projektów 
zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu.

Projekty:

poprawa ochrony przed powodzią, w tym zwiększenie 
naturalnej retencji doliny Nidy, 
ochrona przyrody (waloryzacja hydromorfologiczna i 
przyrodnicza), 
rozwój turystyki,
budowa zbiorników małej retencji,
budowa urządzeń służących migracji ryb

Założenia:

Charakterystyka hydromorfologiczna i przyrodnicza rzeki i 
doliny Nidy” powinna być podstawą podejmowania 
dalszych działań i z tego względu powinna zostać 
opracowana w pierwszej kolejności.

poprzednie projekty



  15 / 53

 „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” 

(Kielce 2007)

mat. RZGW Kraków
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Przygotowanie koncepcji oraz rozwiązań 
projektowych dotyczących zagadnień 
przyrodniczych i hydrologicznych w 
związku z
planowaną realizacją zadania z 
instrumentu finansowego Unii 
Europejskiej programu Life dla 
fragmentu śródlądowej delty
rzeki Nidy w rejonie miejscowości 
Umianowice

IOP Pan, 2016r.

2013 - Wykonanie 
inwentaryzacji do 
projektu -->

poprzednie projekty
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http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/papers/2011_Nida-ejpau-Struzynski_20110224.pdf

Flood protection in highly valuable river 
ecosystems 

– middle delta system of the Nida River

poprzednie projekty

opr. A. Strużyński
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http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/papers/2011_Nida-ejpau-Struzynski_20110224.pdf

Flood protection in highly valuable river ecosystems – middle delta system of the Nida River
(w oparciu o materiały zgromadzone przez Łajczaka)

poprzednie projekty

źródło: A. Łajczak
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dane archiwalne

Stara Nida zasilana wodą z Nidy w rejonie
wsi Motkowice

źródło: IOP PAN
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wielkie rozlewisko
w rejonie "delty"

dane archiwalne

źródło: IOP PAN
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stan obecny

Nida
powyżej jazu
w Rębowie

fot. A. Strużyński
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stan obecny

brak równomiernego
dopływu wód 
do rejonu delty

opr. A. Strużyński
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Nida
poniżej jazu
w Rębowie

stan obecny

fot. A. Strużyński
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pozostałości
poryta Nidy

- Stara Nida

stan obecny

fot. A. Strużyński
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system służący
okresowemu
nawadnianiu łąk

stan obecny

fotografie: A. Strużyński
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system nawadniająco -
odwadniający

stan obecny

fotografie:
A. Strużyński
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regulacje rzek
melioracje

stan obecny

fotografie:
A. Strużyński
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zarośniente
koryto 
Starej Nidy
w odcinku górnym

stan obecny

fot. A. Strużyński
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zły stan rowów i koryt
starorzeczy

stan obecny

fot. A. Strużyński
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- wysychające stawki

- wysychające starorzecza

- procesy murszenia gleb

utrata cennych gatunków

stan obecny

fot. A. Strużyński
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Let’s do something with this !
Finally ...
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Projekt Life
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Rejon delty - 295 km2

Las w Młodzawach - 123 km2

Projekt Life

opr. A. Strużyński
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lasy łęgowe

mokradła

Projekt Life

fot. A. Strużyński
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Cele projektu

1. Określenie możliwości zasilania w wodę obszarów delty i lasu Młodzawy
zasoby wodne

2. wybudowanie nowych oraz renowacja istniejących obiektów wodno-melioracyjnych 

3. introdukcja lub odnowienie siedlisk
- zółwia błotnego
- ptaków
- ślimaki i inne 
- lasów łęgowych

- wypas krów
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Cele projektu

Ad. 1. Określenie możliwości zasilania w wodę obszarów delty i lasu Młodzawy
zasoby wodne

W rejonie delty dostępne zasoby wodne to:
- Nida (ujęcie na jazie w Rębowie – elektrownia – proponowany wariant 1 zasilania w wodę),
- dopływ bez nazwy: ze wsi Zakościele, Lipnik
- dopływ z Hajdaszka) – zasilanie obszarów delty środkowej oraz zasilanie obiektu

w rejonie lasów łęgowych,
- inne mniejsze cieki.

W rejonie lasu Młodzawy:
- potok bez nazwy doprowadzający wodę z zlewni wsi  Młodzawy Małe,
- potok Mozgawka,
- inne mniejsze cieki i źródła.



  37 / 53

harmonogram

Planowany harmonogram działań:

- styczeń-marzec 2019 - wstępna obróbka danych,

- kwiecień-lipiec 2019 – oprzyrządowanie i uruchomienie sieci monitoringowej, 

- czerwiec 2019 – koniec projektu – praca sieci monitoringu, rejon „delty”

- maj-lipiec 2019 – sesja pomiarowa,

- czerwiec-wrzesień 2019 – uruchomienie modelu

- wrzesień 2019-styczeń 2020 – kalibracja modelu i wykonanie modelowania wariantowego,
rejon stawów

- wrzesień-listopad 2019 - sesja pomiarowa,

- kwiecień-lipiec 2020 – sesja pomiarowa,

- czerwiec-lipiec 2020 – uruchomienie modelu,

- wrzesień 2020 – styczeń 2021 – kalibracja modelu i wykonanie modelowania
wariantowego.
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rekonstrukcja 
systemu
doprowadzenia wody

prace obejmują głównie
obszar pomiędzy 
Starą Nidą
a Smugą Umianowicką

- rowy do Starej Nidy
~2900m

- Stara Nida do kolei
wąskotorowej

~2300m

- rejon delty
modelowanie 
komputerowe
~2200m

etapy prac

źr. Geoportal
opr. A. Strużyński
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Młodzawy

system rowów

i cieków
naturalnych

obszar 
ponad 100 ha

  700m
x
2000m

etapy prac

źr. Geoportal
opr. A. Strużyński
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etapy prac
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etapy prac
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warianty
modyfikacji
rozdziału wód

etapy prac
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etapy prac

warianty
modyfikacji
rozdziału wód
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wariantowe
modelowanie 
komputerowe
rozdziału wód

etapy prac
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wariantowe
modelowanie 
komputerowe
rozdziału wód

etapy prac

Czy „starczy” wody?



  46 / 53

Określenie zasobów wodnych

1) Inwentaryzacja terenu śródlądowej delty rzeki Nidy oraz kompleksu leśnego
Nadleśnictwa Pińczów (grudzień 2019, luty 2020); 

2) Rozplanowanie na obiektach 50 studzienek piezometrycznych w przekrojach,
które pozwolą określić położenie zwierciadła wody w okresie roku hydrologicznego
(grudzień 2019) – podstawa do wyliczenia zbiornika podziemnego w bilansie wodnym.

3) Badania dotyczące właściwości gleb (skład granulometryczny, gęstości objętościowa
i właściwa, porowatość); kwiecień – maj 2020. Ze względu na niedostateczną
informację dotyczącą właściwości fizycznych gleb na rozpatrywanych obiektach
(archiwalne mapy glebowe i analizy glebowe nie pokazują faktycznych właściwości
i możności oszacowania zasobów wodnych na rozpatrywanym terenie), które będą
podlegały regulacji stosunków wodnych przewiduje się wykonanie odkrywek
w przekrojach piezometrycznych w celu określenia porowatości i przepuszczalności gleb,
które te parametry są niezbędne do określenia objętości dopływu jednostkowego.
Ponadto wykonane badania pozwolą na określenie parametrów technicznych
rowów melioracyjnych (głębokość, rozstawa, nachylenie skarp itp). 

4) Pozyskanie danych meteorologicznych (średnich dobowych i miesięcznych wartości
opadów atmosferycznych z wielolecia dla stacji opadowej Kliszów).
Uzyskane dane pozwolą na obliczenie bilansu wodnego oraz obliczeń hydrologicznych. 

etapy prac
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Określenie zasobów wodnych

5) Obliczenia hydrologiczne (obliczenia przepływów charakterystycznych,
gwarantowanych i dyspozycyjnych (czerwiec- lipiec 2020); 

6) Obliczenie bilansu wodnego dla dwóch rejonów badawczych w/w (październik 2020);
7) Możliwości zaprojektowania urządzeń pozwalających na dostarczenie wody

dla uzupełnienia niedoborów w okresach jej braku (listopad 2020);
8) Wskazanie ewentualnych alternatywnych rozwiązań

do podtrzymania zalewu na obiekcie,
9) Przygotowanie końcowej koncepcji dotyczącej możliwości uzupełniania

i funkcjonowania zalewu na rozpatrywanych terenach (styczeń 2021).

etapy prac
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określenie zasobów wodnych

delta

las „Młodzawy”

etapy prac
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wyznaczenie lokalizacji
studzienek piezometrycznych

50 studzienek
pomiary:
- poziom wód
- temperatura
- konduktancja
- ciśn. atmosferyczne

montaż - grudzień 2019r.

etapy prac

pierwszy odczyt:
13 09 2019r.
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pomiary rzędnych studzienek

luty 2020r.

etapy prac
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do wykonania
UR

- gromadzenie danych ze studzienek piezometrycznych (z wielolecia),

- kontynuacja pomiarów przepływu wody w rowach i rzekach,

- propozycje budowli wodno-melioracyjnych w obu obszarach projektowych,

- określenie pojemności zbiornika wód podziemnych,

- określenie zasobności małych dopływów i ustalenie możliwości poboru wody z Nidy,

- koncepcja zasilania wodą obu obszarów projektu,

... opracowania naukowe (nie wymagane w projekcie).
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do wykonania
projekt

- pozwolenia wodno-prawne

- uzgodnienia środowiskowe

- przygotowanie lokalizacji (siedliska)
i wprowadzenie gatunków zdeklarowanych w projekcie

- budowa ośrodka w Umianowicach (Nidziarium)



  53 / 53

dziękuję
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