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1. Wstęp 

Regulacja rzek oparta na równowadze dynamicznej koryta [Bartnik 1997, 

Bartnik,Michalik 2000, Parzonka i inni 2002]] stałości koryta prowadzi do zachowania 

równowagi przyrodniczej we wzajemnym oddziaływaniu człowieka i przyrody ożywionej i 

nieożywionej [ Wierzbicki J., 2003]. Podstawowa funkcja jaka jest odprowadzenie nadmiaru 

wód i rumowiska wleczonego i unoszonego ze zlewni jest i będzie nadrzędnym, celem każdej 

regulacji. Pojawiające się ostatnie negatywne opinie o efektach regulacji rzek z reguły 

dotyczą regulacji, które powstały na zamówienie i dla określonego celu. Takim przykładem 

jest rzeka Nida w jej części środkowej, gdzie zostały wykonane prace regulacyjne w ramach 

melioracji podstawowych. Była to regulacja dla potrzeb rolnictwa. Ze względu na zmiany 

strukturalne użytkowania tej doliny, które nastąpiły w ostatnim okresie  na tej rzece konieczne 

są działania w kierunku przywrócenia rzece jej utraconej naturalności na skutek zmian jakie 

nastąpiły pod wpływem działania człowieka. W wyniku  wykonanej melioracji i regulacji 

rzeki Nidy w latach 60 i 80-tych ubiegłego stulecia trasa cieku została znacznie skrócona i 

wyprostowana , a na skutek wybudowania wałów doliny utraciły retencję i znaczenie w 

ochronie przeciwpowodziowej. Rzeka uzyskała schematyczny, prostoliniowy bieg znacznie 
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różniący się od koryta naturalnego. Niniejsza ocena stopnia i możliwości wykonania 

renaturytzacji powstała w wyniku przeprowadzonych badań i studiów map archiwalnych, 

prac terenowych jak również w wyniku oceny morfodynamicznej i hydraulicznej profilu 

podłużnego i układu poziomego cieku. 

 

2. Główne cele renaturyzacji rzeki Nidy 

Planowane prace renaturyzacyjne będą polegały na włączeniu starorzeczy do 

ekosystemu koryta regulacyjnego oraz udrożnienie przepływu w przyłączonych 

starorzeczach. Uaktywnienie starorzeczy przede wszystkim wpłynie na uzyskanie 

bioróżnorodności oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego. W kolejnych etapach  

przewiduje się korektę i modyfikację przebiegu trasy oraz wprowadzenie do koryta 

regulacyjnego systemu budowli naturalnych (pnie drzew, wyspy, deflektory), które będą 

wymuszały bieg kręty trasy. Zmniejszenie spadku i wprowadzenie naturalnych budowli 

zwiększających lokalnie opory przepływu, a więc zmniejszających denne naprężenia styczne, 

spowoduje   wymuszony przebieg procesów erozji i akumulacji rumowiska dennego , a w 

konsekwencji doprowadzi do wytworzenia koryta typu anastomozującego to jest koryta 

zdolnego do wytworzenia przekroju poprzecznego wielokorytowego. Celem ostatecznym 

modyfikacji układu poziomego trasy będzie przywrócenie biegu krzywoliniowego rzeki. 

Zmiany w układzie poziomym cieku  spowodują zmniejszenie erozji wgłębnej a wydłużenie 

trasy  spowoduje zmniejszenie spadku zwierciadła wody i powrót do spadku doliny, a co za 

tym idzie spowolnienie prędkości przemieszczania się fali powodziowej z jej pozytywnymi  

skutkami odczuwalnymi w Pinczowie. Powstaną przegłębienia, plosa i koryta wieloczłonowe, 

a przerwanie i usunięcie wałów na odcinkach prostych na jednym z brzegów wpłynie na 

zwiększenie retencji dolinowej. 

Główne cele renaturyzacji, to: 

- wzrost zróżnicowania biologicznego i zwiększenie walorów przyrodniczych; 

- wzrost walorów krajobrazowych, rekreacyjnych i turystycznych - turystyka kajakowa; 

- poprawa jakości wody; 

- zwiększenie możliwości retencyjnych;  

- zachowanie ciągłości ekosystemu rzeki; 

- ochrona przed powodzią osiedli zagrożonych wylewami; 

- wyznaczenie stref zintegrowanego rozwoju gospodarczego. 

 

 



        III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych” 
Rajgród, 7-9.06.2004 r. 

 
3. Schemat postępowania przy planowaniu renaturyzacji  rzeki Nidy 

Schemat i kierunki działań renaturyzacji przedstawiono zgodnie z opracowaniem Kerna 

(Żelazo J., Popek Z. 2002) w tabeli 1. 

Tabela 1.Schemat i kierunki działań renaturyzacji rzeki Nidy 
 

IDENTYFIKACJA STANU ŚRODOWISKA RZEKI NIDY I  JEJ DOLINY 

Naturalne cechy rzeki   Zmiany nieodwracalne, 
Antropopresja 

 Środowisko kulturowe, 
rozwój gospodarczy 

    
Modelowa Koncepcja renaturyzacji  rzeki i doliny  na odcinku pomiędzy Rębowem a Pinczowem 

  
 Ograniczenia lokalne; 

Stosunki własnościowe, drogi, mosty, jazy, stopnie 
 

  
 Projekt wstępny-koncepcja modelowa  

  
 Uzgodnienia  , procedury prawne, 

Prezentacja programu w środowisku lokalnym 
 

  
 Rozwiązanie końcowe - 

Projekt renaturyzacji  możliwy do realizacji w danych 
warunkach 

 

 

4. Rodzaje działań i przedsięwzięć renaturazycyjnych rzeki Nidy 

Tabela 2.Obszary i rodzaje prac renaturyzacyjnych rzeki Nidy 
 

RENATURYZACJA RZEKI NIDY NA ODCINKU DELTY ŚRODKOWEJ 

  
Strefy i rodzaj przedsięwzięć 

     
Koryto główne rzeki  Strefa brzegowa  Terasa zalewowa   Obszar zlewni 

     
Ocena 

Hydrodynamiczna i 
morfodynamiczna 

 Umocnienia 
brzegowe 

 

 Użytkowanie, 
zagospodarowanie 
morfologia terenu 

 Zagospodarowanie 
turystyczne, 
rekreacyjne 

     
Układ poziomy 
cieku w planie, 

odtworzenie 
meandrowania 

 Atrybuty 
naturalności: 

Ukształtowanie skarp

 Częstość i czas 
zalewów, 

Strefy zagrożenia 
powodziowego 

 Jakość wody, 
badania fizyko-

chemiczne 

      
Profil podłużny  Ukształtowanie linii 

brzegowej 
 Stosunki 

wilgotnościowe 
 Retencja dolinowa, 

mała retencja 
     

 By-pasy stopni  Roślinność brzegowa  Układ dróg i 
komunikacja 

w dolinie 

 Zabiegi 
przeciwerozyjne 

     
Zróżnicowanie struktur 

rzecznych 
 Elementy habitatowe  Sukcesja  roślinna, 

ekstensywne 
użytkowanie doliny 

 Komunikacje dla 
organizmów 

     
Zbliżenie koryta rzeki NIDY  do natury 

 



        III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych” 
Rajgród, 7-9.06.2004 r. 

 
Charakterystykę działań dostosowaną do celów renaturyzacji przedstawiono zgodnie z 

opracowaniem Kerna (Żelazo J., Popek Z. 2002). Przedstawione w Tab.2 obszary i rodzaje 

działań z zakresu renaturyzacji na badanym odcinku zostały opracowane dla potrzeb tego 

odcinka rzeki. 

 

5. Zadania i prace badawcze 

Analiza granulometryczna materiału dennego wykazała zmianę średnicy miarodajnej 

rumowiska dennego z 0.4mm do 0.7mm w okresie ostatnich 20 lat.. Wynika z tego, że drobny 

materiał jest wynoszony z terenu zlewni i  chwili obecnej jest przewaga transportu rumowiska 

wleczonego, charakterystyczna dla koryta wyprostowanego i jednokorytowego, bez 

możliwości tworzenia odsypisk. Na podstawie oceny hydrodynamicznej oraz badań i wizji 

tenorowych prace renaturyzacyjne powinny objąć następujące zadania: 

założenia; 

spadek I-0.66% - spadek doliny, przepływ podzielony na 50% w korycie uregulowanym i  po 

25% Stara Nida I i II, oraz 50%  dla starorzecza w Sobowicach w stosunku do przepływu w 

korycie głównym, szerokość koryta głównego 24m, szerokość koryta starorzeczy Nidy I i II 

od 8 - 12 m w zależności od wielkości starorzeczy i wielkości przepływu, krzywizny i łuki 

zbliżone do naturalnych, 

zadania; 

- wydłużenie istniejącej trasy o około 25% ,  

- uaktywnienie starorzeczy  Nidy I i II około 9000m,  

- uaktywnienie starorzeczy w obrębie Sobowic około 3 000 m, 

- wydłużenie trasy koryta głównego o około  1 800 m celem wykonania obejść czterech 

stopni , 

- wprowadzenie systemu budowli naturalnych (pnie drzew, wyspy, deflektory), dla 

wytworzenia warunków meandrowania w korycie głównym dla przepływu 

średniorocznego  

- wykonanie zastawek piętrzących na stopniach celem powstania na istniejących prostych 

odcinkach naturalnych warunków do zakolmatowania i zalądowania niesionym 

materiałem, oraz celem skierowania przepływu wody z koryta głównego do starorzeczy.  

- stworzenie warunków do osadzania materiału dennego w korycie cieku, dla tworzenia 

warunków powstania przekrojów wielokorytowych,  

- wytworzenie koniecznych brodów przy likwidacji dróg lokalnych biegnących w nasypie 

prostopadle do trasy rzeki Nidy, 
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- ochrona przed powodzią Umianowic - odprowadzenie spływu powierzchniowego, 

- otwarcie doliny i zwiększenie retencji dolinowej przez częściową rozbiórkę wałów 

powodziowych na brzegu lewym, a pozostawione wały szczątkowe będą stanowiły 

naturalne wyspy w dolinie cieku, 

- opracowanie map zalewów powodziowych dla powodzi miarodajnej, za którą zwykle 

uważa się wodę o prawdopodobieństwie przewyższenia Q1% i Q10%. [Radczuk 2001]. 

Ocena równowagi hydrodynamicznej koryta cieku w oparciu o parametry ruchu 

materiału dennego na podstawie  ocena parametrycznej pozwoli scharakteryzować  odcinki 

profilu podłużnego cieku z przewagą transportu rumowiska, odcinki w równowadze 

pomiędzy dostawą a odprowadzeniem rumowiska dennego. I odcinki na których wystepuje 

erozja denna.[Bartnik,Florek 2000] Przeprowadzona ocena pozwoli na określenie  i 

wyznaczenie właściwych parametrów koryta cieku poddanego procesowi renaturyzacji. 
 

Tabela 3. Schemat hydrodynamicznej i morfodynamicznej oceny rzeki Nidy. 

Ocena hydrodynamiczna  i morfodynamiczna Nidy na odcinku Delty Środkowej 
 

Opory przepływu  Określenie szorstkości dynamicznej dla dna ruchomego w funkcji intensywności transportu
  

Uzależnienie prędkości granicznej od liczby ruchliwości w funkcji szorstkości względnej 
dla materiału:  

  Prędkość graniczna   
gruboziarnistego  drobnoziarnistego  

Początek ruchu 
rumowiska dennego   

Określenie granicy pomiędzy ruchem a spoczynkiem dla drobnych i grubych frakcji na 
podstawie naprężeń bezwymiarowych  

  

Liczba Froude`a 
 

Określenie granicznej liczby Froude`a dla 
materiału drobnoziarnistego i gruboziarnistego  

  

Wyznaczenie początku ruchu     i 
początku transportu masowego 

   

 Transport całkowity rumowiska jako suma transportów cząstkowych frakcji przy 
zmiennych naprężeniach granicznych i w funkcji odchylenia standardowego krzywej 

przesiewu 
  

Unoszonego:   
Transport 
rumowiska  
  

Określenie masy unosin w funkcji 
całkowitej masy rumowiska wleczonego  

Transport wyerodowanej masy w oparciu o 
uniwesalne równanie strat glebowych 

   
Naprężenia 
graniczne   

Spadek graniczny  
  

Napełnienie graniczne  
  

Parametry koryta  
  Równanie reżimu 

przepływu  
  Głębokość 

   
Szerokość  

  
Spadek zwierciadła wody  
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Obliczone parametry równowagi hydrodynamicznej  (tab.3) rzeki Nidy na odcinku 

renaturyzacji wynoszą:      

      B=34-41m,  hgr=0.50m,   vgr=0.38 m/s,   fm=0.025,     Jgr=0.0007    Frgr=0.19 

                 W celu ochrony miejscowości Motkowice należy pozostawić prawobrzeżny wał      

przeciwpowodziowy.  

                Wał ten jest wałem letnim, wykonanym dla ochrony terenów rolnych i w swoim założeniu 

pozwala na przelanie się przez korpus wału wód o większym prawdopodobieństwie od Q20% 

na tereny przyległe. W związku z tym wał ten nie chroni terenów zamieszkałych przed 

wylewami, a jedynie utrudnia spływ grawitacyjny przepływów katastrofalnych do koryta 

głównego. Otwarcie wału lewobrzeżnego spowoduje otwarcie doliny i przewrócenie retencji 

dolinowej oraz uaktywnienie polderu Delty Środkowej, który może obniżyć wielkości 

kulminacji dla danego terenu. Wykonane pomiary prędkości w pionach hydrometrycznych 

dla przepływu wody średniej wykazały, że średnia prędkość w przekrojach na odcinkach 

naturalnych cieku jest mniejsza o około  20% - 40% w stosunku do prędkości w korycie 

uregulowanym dla ustalonego przepływu w korycie. Wpływa na to szczególnie zmiana  

hydraulicznych skutków  regulacji:  zmiana szorstkości materiału dennego tworzącego formy 

denne dna piaszczystego i zmiana współczynnika szorstkości wynikającego z  wyprostowanie 

biegu cieku .  

Rys.1. Profile prędkości zmierzone w odcinku naturalnym 
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Rys.2.Profile prędkości pomierzone na uregulowanym odcinku rzeki Nidy 

 

Współczynnik koncentracji Lambora dla koryta naturalnego wynosi α=68 i wskazuje, 

że rzeka przed regulacja płynęła dużymi rozlewiskami ze stosunkowo małą głębokością 

średnią. Szerokość nowej trasy regulacyjnej uwzględniając współczynnik koncentracji na tym 

terenie powinien wynosić; 

B = α tsr  = 68 (0.5m - 0.6m) = od 34 m do 41 m 

Przyjęcie szerokości regulacyjnej 24 m spowodowało znaczne zwężenie koryta głównego w 

stosunku do cieku naturalnego a w konsekwencji  erozję denną na całym odcinku wykonanej 

regulacji. Aby doprowadzić do meandrowania koryta głównego koniecznym jest 

doprowadzenie do warunków hydraulicznych jakie panowały przed regulacją. Przyjmując, że 

wymiar szerokości koryta powinien  wnikać z obliczeń na podstawie współczynnik 

koncentracji i wynosić od 34-40 m, a więc przepływ w korycie głównym musimy zredukować 

o około 40-50% tak aby wytworzyć warunki do osadzania materiału dennego w 

poszczególnych przekrojach. 

 

6.Uzasadnienie podjęcia tematu 

Wstępne rozpoznanie faktycznego stanu zagrożeń dla środowiska przyrodniczego w obszarze 

zlewni, rozeznanie celów strategicznych rozwoju i zagospodarowania przestrzennego 

województwa i poszczególnych powiatów zmierzających do ochrony i odbudowy zasobów 

przyrodniczo-kulturowych tego regionu wskazuje na pilną potrzebę sporządzenia 
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kompleksowego projektu wymagającego interwencji o cechach zintegrowanych działań  

w obszarach poszczególnych jednostek administracyjnych tego obszaru i zbadania 

uwarunkowań realizacji zamierzeń projektowych dla określenia stopnia wykonalności zadania  

i jego wpływu na środowisko. Wstępne założenia projektowe określają charakter projektu 

tryb postępowania, fazy i zadania związane z realizacją poszczególnych jego 

elementów w dziedzinie ochrony przyrody, regulacji stosunków hydraulicznych i 

hydrologicznych zlewni rzek w kontekście renaturalizacji obszaru przyrodniczego, 

koordynacji planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego w obszarach o 

unikalnych wartościach przyrodniczo-kulturowych. 

W ostatnim okresie czasu coraz częściej widać zainteresowania przywróceniem stanu 

naturalnego cieku w wyniku prac renaturyzacyjnych  na obszarach zmeliortowanych dolin 

rzecznych. Doliny tych rzek   w obecnym okresie czasu ze względu na zaistniałe zmiany 

gospodarczo-społeczne zostały wyłączone z intensywnej uprawy rolniczej i mogą być  

z powodzeniem poddane takim zabiegom związanym z przywracania bioróżnorodności  

w wyniku renaturyzacji.  

Prace związane z koncepcją renaturyzacji rzeki Nidy, w szczególności na odcinku pomiędzy 

miejscowościami Rębów i Pińczów ograniczające się dla fragmentu zlewni wynikają z 

potrzeby szybkiej interwencji zmierzającej do zahamowania procesu naturalnego tego 

obszaru, adekwatnej do możliwości pozyskania odpowiednich środków finansowych dla 

realizacji zadań inwestycyjnych oraz do stworzenia modelowych rozwiązań dla całego 

obszaru zlewni rzeki Nidy. 

Dolina rzeki Nidy wraz z otaczającymi terenami stanowi jeden z najbogatszych 

przyrodniczo obszarów w Europie. Przyrodnicza ranga tego terenu przekracza rangę wielu 

parków narodowych w Polsce. Oprócz walorów przyrodniczych teren ten charakteryzuje się 

również wysokimi walorami krajobrazu, licznymi pomnikami przyrody nieożywionej, 

niezwykle ciekawą historią oraz cennymi zabytkami kultury materialnej. Stanowi również 

jeden z najciekawszych obszarów funkcjonowania tzw. krajobrazu kulturowego. Realizacja 

programu, będzie skutkowała wymiernymi korzyściami  w sferze kulturowej, ekonomicznej i 

cywilizacyjnej dla mieszkańców gmin biorących udział w programie renaturyzacji. 
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Rys.3.Schemat obliczeniowy symulacji powodzi z uwzględnieniem starorzeczy 

          (Stara Nida, Stara Nida I i II, Nida Sobowice) 

 

7.Skutki zaniechania inwestycji 

Podstawowe skutki zaniechania realizacji renaturyzacji są wymierne i można je określić jako:,  

- postępujący proces degradacji środowiska naturalnego tego obszaru, 

- brak ochrony przed powodzią terenów położonych w sąsiedztwie delty śródlądowej rzeki 

Nidy, 

- destabilizacja funkcjonowania rzeki i związane z tym istotne straty gospodarcze 

- podtapianie Umianowic, ze względu na brak odpływu dla spływających wód 

powierzchniowych, 

- erozja wgłębna na odcinku uregulowanym i transport rumowiska wleczonego  

w okolice Pinczowa, wypłacanie zbiornika pińczowskiego, 
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- degradacja obszarów nie użytkowanych rolniczo, 

- obumieranie drzew spowodowane wysokim poziomem zwierciadła wody na terenach 

bezodpływowych, 

- brak właściwej ochrony zasobów przyrodniczo-kulturowych, 

- dalszy spadek przepustowości koryta głównego na skutek zarastania brzegów wikliną.  

 

8.Uwagi końcowe 

 W rzekach uregulowanych   przepustowość koryta dla przepływu wielkiej wody z 

reguły jest wystarczająca dla przepuszczenia wód katastrofalnych. Meandrowania koryta i 

jego charakter anastomozujący zmniejszy spadek zwierciadła wody, a co za tym idzie 

zmniejszy prędkość przepływu. Dla zachowania odpowiedniej przepustowości koryta 

konieczne jest zwiększenie przekroju poprzecznego lub rozdzielenie przepływu na przepływ 

w istniejącym korycie uregulowanym i przepływ w udrożnionych starorzeczach. Ocena 

hydraulicznych skutków renaturyzacji Nidy musi być oparta w tym wypadku na analizie 

skutków wywołanych  zmianami układu poziomego cieku, sukcesją roślinności korytowej 

oraz wzrostem szorstkości dennej w wyniku powstania form dennych dna piaszczystego. Na 

skutek zmiany hydraulicznych parametrów przepływu wody w korycie, nastąpi zmiana form 

dennych z formy charakterystycznej dla ciągłego transportu rumowiska dennego (dno płaskie) 

na kolejne formy denne charakterystyczne dla  procesu sedymentacji rumowiska dennego, o 

znacznie większym współczynniku szorstkości. 

W projekcie należy również przewidzieć wieloetapowość planowanych zamierzeń 

renaturyzacyjnych wynikających między innymi z uwarunkowań hydrauliczno-

hydrologicznych. Nie da się bowiem precyzyjne określić przepustowości renaturyzowanej 

rzeki , czasu i wielkości zalewów. Nie znamy również reakcji środowiska przyrodniczego na 

zmiany wywołane renaturyzacją. Późniejsze zmiany zachodzące w krycie cieku i dolinie 

powinny posłużyć do weryfikacji projektu i oceny poprawności przyjętych rozwiązań. Projekt 

renaturyzacji będzie bowiem skutkiem rozwiązań opartych na  badaniach i pomiarach 

terenowych. Szczególne znaczenie ma  tutaj symulacja przepływu wód katastrofalnych w 

dolinie, która może wskazać na istniejące  zagrożenia powodziowej w skali mikro i w skali 

makro dla całej doliny cieku. 

Przygotowanie i wdrażanie programu renaturyzacji Nidy odbywać się będzie w pięciu fazach:  

- faza I – przeprowadzenie badań, przygotowanie wstępnej koncepcji oraz programu 
renaturyzacji Nidy, 
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- faza II – realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych związanych 

bezpośrednio z renaturyzacją odcinka Nidy pomiędzy miejscowościami Rębów i Pińczów, 
- faza III – realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na 

celu renaturyzację całej rzeki Nidy wraz z jej doliną, 
- faza IV – realizacja inwestycji związanych z oczyszczaniem ścieków (budowa 15 

oczyszczalni ścieków), 
- faza V – realizacja kompleksowego programu porządkowania gospodarki odpadami  

w gminach leżących w zlewni Nidy oraz na terenach przyległych,  
 

Prace badawcze zostały wykonane w ramach środków własnych fundacji Bóbr 

 

Bibliografia 

Bartnik W. 1998: Ocena warunków równowagi hydrodynamicznej potoków górskich, Wyd. 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Konferencja - Bliskie naturze 
kształtowanie rzek i potoków górskich, Zakopane, 43-51. 

Bartnik W., Florek J. 2000: Ocena warunków równowagi hydrodynamicznej potoku 
górskiego na podstawie analizy hydraulicznych parametrów przepływu. Zesz. Nauk. 
AR w Krakowie nr 20, str. 163-176. 

W.Bartnik,A.Michalik, 2000: Rozwój badań ruchu rumowiska wleczonego i jego praktyczna   
weryfikacja Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki – Współczesne Problemy Hydrauliki Wód 
Śródlądowych Gospodarki Wodnej PAN.19-39. 

Ćmak J. 1983: Studium ochrony środowiska i krajobrazu rzeki Nidy na odcinku od Motkowic 
do ujścia Mierzawy, Kielce, maszynopis w archiwum P.K. Ponidzia 

Nowakowski J. 1939: Mapa zabytków przyrody powiatu pińczowskiego. Mapa w skali 1:100 
000. Archiwum PROP, Nr. 209, Dział IIId, IOP PAN Kraków. 

Okruszko H., J. Oświt, 1980: Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie rozlewiska rzeki Nidy na 
odc. Motkowice-Pińczów. Przyrodniczo-gospodarcza ekpertyza naukowa ze 
wskazaniem celów melioracji, Falenty 1980. 

Parzonka W., Bartnik W., Kasperek R. 2002: Modelowanie Transportu rumowiska 
wleczonego w korytach rzek z dnem aluwialnym na przykładzie Odry. Przegląd 
Naukowy Inżynieria Środowiska Rocznik XI.Z.25, 70-79. 

Radczuk L.i inni. 2001: Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego.Biuro Koordynacji 
Banku Światowego.Wrocław. 

Słomiński S. 1963: Poradnik łąkarza. Zagospodarowanie łąk i pastwisk. PWRiL, Warszawa. 
Żelazo J. 2002: Podstawy renaturyzacji rzek.Wydawnictwo SGGW W-wa. 
Wierzbicki J. 2003: Przyrodnicze, gospodarcze i hydrotechniczne przesłanki regulacji rzek. 
Warszawa. 
Zając T. 1994: Znaczenie łąk i obszarów podmokłych dla ornitofauny w Polsce - Małopolska, 

IUCN-Poland, Warszawa. 
Zawistowski F. z Zespołem SJiTWN NOT, 1979: Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie 

rozlewiska rzeki Nidy na odcinku: Motkowice-Pińczów. Przyrodniczo-gospodarcza 
ekspertyza naukowa ze wskazaniem celów melioracji, Warszawa 1978/79. 

Oprogramowanie Hec-Ras - http://www.hec.usace.army.mil/default.html. 

 

 



        III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych” 
Rajgród, 7-9.06.2004 r. 

 
Renaturyzation along the Nida River at the Inland Delta 

Summary 

Niecka Nidziańska is the area of the highest natural value in Poland. The main river Nida 

which passes this area creates in the middle part of it the unique inland delta, where many rare 

plants and animal species occur. According to the macro economical changes big part of this 

area recently has became unused. After river training and reclamation works the retention role 

of   the chatchment has disappeared, as also areas of self-clearing of polluted water from Nida 

river. As the result of it, the numerous valuable species become reduced in this region. Low 

economical profits from the farming changed the economical activity of the local citizens. 

Currently most important source of the incomes of local people would be the tourism.  

One of the most important aims when preparing river training and renaturyzation is the 

correct calculating of hydrodynamics balance of the bed with respect to the analysis of critical 

shear stress for bed material fractions and capacity of bed load transport. The correct 

determination of critical shear stress critical depth of water, critical velocity in non-uniform 

materials is strictly connected with the incipient motion of bed load. This paper presents 

investigation and measurement which are important to describe condition of the Nida  

renaturyzation . According to hydrodynamic balance in the Nide River under natural 

conditions new parameters of river renatulization parameters were created. 

Paper consists of two parts: 

- the first part of the paper describes local situation of the river under the river training in last 

part of the 80-ties at the last century and influence of them on the environmental changes , 

- the second part of the paper shows possibility of renaturization of the Nida River  
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