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Zarys treści: Ocena stanu hydromorfologicznego rzek wchodzi w zakres monitoringu jakości wód powierzch-
niowych zgodnie z zasadami Ramowej Dyrektywy Wodnej przyjętymi w Unii Europejskiej. River Habitat Survey 
jest metodą pozwalającą na wszechstronną ocenę środowiska rzeki wraz z elementami charakterystyki roślinności 
i użytkowania terenu doliny rzecznej. Dobre podstawy metodologiczne River Habitat Survey umożliwiły przepro-
wadzanie licznych, porównywalnych ocen stanu hydromorfologicznego rzek w różnych strefach krajobrazowych 
Polski. Prezentowane w artykule wyniki dotyczą oceny hydromorfologicznej środowiska rzeki górnej Parsęty na 
Pojezierzu Drawskim. Dotychczasowe oceny jakości wód górnej Parsęty, przeprowadzane od roku 1994 w ra-
mach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, opierały się na wskaźnikach fizykochemicznych 
i wskazywały na wysoką jakość wód rzecznych (I i niekiedy II klasa). Ocena hydromorfologiczna przeprowadzo-
na według zasad RHS na 9 odcinkach testowych (łącznie 4,5 km długości koryta rzecznego) wskazuje na duże 
zróżnicowanie jakości środowiska górnej Parsęty: od klasy II po klasę V. Wykazano, iż podstawowym czynni-
kiem różnicującym stan hydromorfologii rzeki są uwarunkowania geomorfologiczne wynikające z poligenetycz-
nego charakteru doliny rzecznej, nawiązującej do obszarów wytopiskowych i łączących je odcinków erozyjnych. 
Uwarunkowania geomorfologiczne decydują również o stopniu antropogenicznego przekształcenia doliny Parsę-
ty, który w przypadku odcinków o genezie wytopiskowej polega głównie na pracach melioracyjnych, natomiast  
w odcinkach erozyjnych przede wszystkim na wznoszeniu budowli hydrotechnicznych w celu wykorzystywania 
energii rzecznej.
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1. Wprowadzenie

Badania hydromorfologii rzek zostały poprzez Ra-
mową Dyrektywę Wodną wprowadzone do obowiązu-
jących w Unii Europejskiej zasad oceny jakości stanu 
środowiska rzecznego jako dopełnienie oceny opartej 
na parametrach biologicznych. Opracowana w tym celu 
metoda badania siedliska rzecznego River Habitat Su-
rvey została wykorzystana do wyznaczenia warunków 
referencyjnych i klasyfikacji jakości wód rzecznych 
(Davy-Bowker, Futse 2006; Gebler, Jusik 2012). Meto-
da River Habitat Survey (RHS) została szeroko wpro-
wadzona do ocen jakości rzek w Polsce (Szoszkiewicz 
i in. 2012; Jusik i in. 2014). Umożliwia nie tylko ocenę 
stanu aktualnego rzek, lecz poprzez wprowadzenie do 
monitoringu również wskazanie tendencji zachodzących 
zmian. Ułatwia renaturyzację cieków i osiągnięcie do-
brego stanu wód, co jest bardzo ważne w odniesieniu 
do przyjętych zobowiązań (Szoszkiewicz i in. 2009; 
Osowska, Kalisz 2011). Aktualnie badaniami rzek we-
dług zasad RHS objęto wiele cieków o zróżnicowanym 
stopniu przekształcenia, leżących w różnych strefach 
krajobrazowych Polski (Czerniawska-Kusza, Szosz-
kiewicz 2007; Trząski, Mana 2008; Szoszkiewicz i in. 
2009; Frankowski 2011; Kijowska, Wiejaczka 2011; 
Lewandowski 2012; Raczyńska i in. 2013; Spieczyń-
ski i in. 2013). Ważne jest, aby ocena hydromorfolo-
giczna rzek stała się trwałym elementem monitoringu 
państwowego, a oceny jakości środowiska rzecznego 
prowadzone w powtarzalnych, wieloletnich ciągach po-
miarowych umożliwiały uzyskanie wiarygodnych  
i porównywalnych danych o jakości środowiska rzecz-
nego w różnych częściach Polski (Szoszkiewicz, Gebler 
2011). Wyzwania te podejmuje również Zintegrowany 
Monitoring Środowiska Przyrodniczego wprowadzając 
od roku 2015 obligatoryjny w 11 Stacjach Bazowych 
i ich zlewniach badawczych program „Hydrobiologia 
rzek – makrofity i ocena stanu hydromorfologicznego 
koryta rzecznego”.

Kompleksowość metody RHS opiera się na założe-
niu, że w ocenie muszą być uwzględniane zarówno ele-
menty środowiska abiotycznego (np. profil poprzecz-
ny doliny, litologia brzegów, elementy morfologii dna  
i brzegów rzeki, typ przepływu) jak i komponenty śro-
dowiska biotycznego (np. roślinność wodna, struktu-
ra roślinności na brzegach rzeki, użytkowanie ziemi 
wzdłuż doliny, rośliny chronione i inwazyjne). Zauwa-
ża się jednakże, zwłaszcza wówczas, gdy podejmowane 
są wyzwania dotyczące wskazania sposobów poprawy 
jakości środowiska rzecznego (Bielak i in. 2012), brak 
odniesień do geomorfologii doliny rzecznej jako ele-
mentu składowego większej jednostki krajobrazowej.

Badania przeprowadzone w zlewni górnej Parsę-
ty na Pojezierzu Drawskim mają wykazać, iż typowa, 
poligenetyczna struktura dolin rzek młodoglacjalnych, 
składających się często z naprzemianległych odcinków 
wytopiskowych i erozyjnych, bezpośrednio wpływa na 
rodzaj i natężenie procesów fluwialnych i następnie na 
hydromorfologię koryt rzecznych. Uwarunkowania na-
tury geomorfologicznej decydują z kolei o rodzaju i in-
tensywności presji antropogenicznej w dolinach rzecz-
nych, a to staje się następnym, może najważniejszym od 
pewnego czasu, impulsem oddziaływującym na środo-
wisko dolin i koryt rzecznych.  

2. Obszar badań

Obszar badań obejmuje źródliskową część dorzecza 
Parsęty położoną w granicach Pojezierza Drawskiego 
(Polska północno-zachodnia). Poligon badawczy wyzna-
czony do wieloletnich badań, w tym również programu 
realizowanego w ramach Zintegrowanego Monitorin-
gu Środowiska Przyrodniczego, zajmuje powierzchnię  
74 km2 zamkniętą profilem hydrometrycznym w Stor-
kowie na 13 km długości Parsęty licząc od jej źródeł. 
Obszar badań dobrze reprezentuje geoekosystem niżo-
wy strefy młodoglacjalnej (Kostrzewski 1993). 

Zlewnia górnej Parsęty położona jest po północnej 
stronie tzw. garbu pojeziernego, w obrębie lobu Parsęty. 
Ta część strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowa-
cenia Wisły odznacza się charakterystycznymi zespoła-
mi form rzeźby terenu. Karczewski (1989), w nawiąza-
niu do wcześniejszych opracowań geomorfologicznych 
(Bartkowski 1969, 1972), wykazał, że w tej części Po-
morza Zachodniego arealna deglacjacja lądolodu do-
prowadziła do ukształtowania rzeźby z przewagą form 
szczelinowo-wytopiskowych, lokalnych, małych san-
drów oraz znacznych powierzchni zajętych przez fali-
ste i płaskie fragmenty wysoczyzn dennomorenowych. 
W północnej części zlewni górnej Parsęty zaczęły się 
również formować doliny wód roztopowych lądolodu, 
rozwijające się w kierunku wybrzeża Bałtyku w ob-
rębie kolejnych poziomów morfologicznych północ-
nego skłonu Pomorza (Karczewski 1988). Generalnie  
w rzeźbie obszaru górnej Parsęty dominuje rzeźba 
nieuporządkowana, np. bez regularnych wałów more-
nowych. W postglacjalnym etapie kształtowania po-
wierzchniowej sieci odpływu dużą rolę odegrały róż-
nej wielkości obniżenia wytopiskowe łączone ze sobą 
erozyjnymi odcinkami dolin rzecznych. Poligenetyczny 
układ współczesnej sieci dolinnej zlewni górnej Parsęty 
jest bardzo charakterystyczną cechą tego obszaru (Ma-
zurek 2000), a generalnie obszarów młodoglacjalnych. 
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Decyduje o niewyrównanych profilach podłużnych 
rzek oraz o różnokształtnych profilach poprzecznych 
dolin, co w rezultacie determinuje procesy hydromorfo-
logiczne w korytach rzecznych oraz łączność systemu 
stokowego z systemem korytowym.

Górna Parsęta jest rzeką o zasilaniu gruntowo-desz-
czowo-śnieżnym (Dynowska 1971). Średni wieloletni 
(1987–2013) przepływ w Storkowie w profilu zamyka-
jącym badaną zlewnię wynosi 0,7 m3•s-1. Średni współ-
czynnik zmienności przepływów jest, podobnie jak  
w innych rzekach Pomorza Zachodniego, stosunko-
wo niewielki i wynosi 14,8. Niską wartość zawdzię-
cza przede wszystkim wysokiej składowej zasilania 
podziemnego oraz retencjonowaniu wody przez bagna  
i torfowiska. Zlewnia górnej Parsęty pozbawiona jest 
zbiorników jeziornych włączonych w sieć hydrogra-
ficzną, toteż ten czynnik regulujący odpływy, w prze-
ciwieństwie do wielu innych zlewni rzecznych Poje-
zierza Drawskiego, na obszarze badań nie występuje. 
Dynamika zmian odpływu ze zlewni górnej Parsęty jest 
odzwierciedleniem głównie warunków hydrometeorolo-
gicznych. Przepływy w zakresie przepływów wysokich 
(powyżej NWQ = 1, 28 m3•s-1), podczas których wy-
stępuje największe prawdopodobieństwo modyfikacji 
morfologii koryta rzecznego i brzegów, występują śred-
nio przez 30 dni w roku (8%). Przepływy powodziowe 
zdarzają się sporadycznie, a wylewy wody poza koryto 
ograniczone są do nielicznych miejsc, głównie teras za-
lewowych w wytopiskowych częściach doliny rzecznej.

Zlewnia górnej Parsęty jest obszarem rolniczo-le-
śnym z następującym udziałem najważniejszych rodza-
jów użytków/pokrycia terenu: grunty orne: 44%, łąki: 
7%, lasy 37% (wg Corine Land Cover 2012). Wzdłuż 
doliny Parsęty w 61% występują lasy, w 36% łąki,  
a zaledwie w 3% grunty orne i zabudowa.

3. Metody badań

Do oceny stanu hydromorfologicznego górnej Par-
sęty zastosowano metodę River Habitat Survey i obli-
czone na jej podstawie wskaźniki: wskaźnik natural-
ności siedliska (HQA) oraz wskaźnik przekształcenia 
siedliska (HMS) (Szoszkiewicz i in. 2012). Badania 
terenowe przeprowadzono w dniach 2 i 3 lipca 2014 
roku. Zgodnie z zasadami metody RHS do oceny stanu 
hydromorfologicznego wybrano odcinki koryta rzecz-
nego liczące po 500 m długości. Dla doliny górnej Par-
sęty wytypowano 9 odcinków testowych, które łącz-
nie stanowią ponad 35% długości rzeki (ryc. 1, tab. 1,  
fot. 1). Wyznaczając odcinki testowe kierowano się za-
sadą, aby w podobnym stopniu reprezentowane były 

części doliny o różnej genezie: wytopiskowe (3 odcinki 
o numerach 1, 3 i 4), erozyjne (3 odcinki o numerach 
5, 7 i 8). Wytypowano również odcinki łączące w so-
bie części wytopiskowe i erozyjne (nr 2 i 6) oraz wy-
topiskowo-antropogeniczne (nr 9). Odcinki badawcze 
zostały wstępnie wyznaczone na podstawie mapy topo-
graficznej w skali 1:10000, a ich długości i lokalizacje 
transektów poprzecznych obliczone przy wykorzysta-
niu programu QGIS 2.01 Dufour. Ostateczne ustalanie 
punktów początkowych odcinków testowych następo-
wało w terenie. Odcinki po 50 m pomiędzy kolejnymi 
transektami kontrolnymi odmierzano taśmą mierniczą 
uwzględniając krzywiznę koryta rzecznego. Posługiwa-
no się formularzami terenowymi i instrukcjami opraco-
wanymi dla metody RHS (Szoszkiewicz i in. 2012). Ba-
dania terenowe zostały przeprowadzone w warunkach 
niskich i stabilnych od dłuższego czasu przepływów, 
mieszczących się poniżej średnich niskich stanów (0,17 
m3•s-1). Optymalne warunki terenowe umożliwiały, 
praktycznie na wszystkich odcinkach testowych, prze-
prowadzenie obserwacji wprost z koryta rzeki.

W opracowaniu i ocenie wpływu uwarunkowań 
geomorfologicznych i antropopresji na stan hydromor-
fologiczny koryta rzecznego wykorzystano wieloletnie 
badania i dobre dotychczasowe rozpoznanie środowi-
ska geograficznego zlewni Parsęty (Kostrzewski i in. 
1994, Kostrzewski red., 1994, Szpikowski 2010).

Ryc. 1. Odcinki górnej Parsęty wybrane do badań stanu hy-
dromorfologicznego metodą RHS
1 – Parsęta, 2 – dopływy Parsęty, 3 – wododział zlewni gór-
nej Parsęty, 4 – odcinki badane metodą RHS, 5 – wytopisko-
we części doliny Parsęty, 6 – krawędzie erozyjnych odcin-
ków doliny Parsęty
Fig. 1. The Survey sites of the upper Parsęta River selected 
for study of hydromorphological state by the RHS method
1 – Parsęta River, 2 – tributaries of Parsęta River, 3 – wa-
tershed of the upper Parsęta catchment, 4 – Survey sites in-
vestigated by the RHS method, 5 – melt-out parts of Parsęta 
River valley, 6 – the edges of the erosion parts of Parsęta 
River valley
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Nr odcinka  
Survey site 

number 

Typ doliny  
Valley type 

Użytkowanie  
Land use

Spadek koryta  
Channel slope  

[‰]

Wysokość piętrzenia  
Damming height  

[m]
1 wytopiskowa łąka 1,0 –
2 wytopiskowa i erozyjna las, łąka 10,0 bez piętrzenia 9,0 0,5
3 wytopiskowa łąka 2,0 bez piętrzenia 0,6 0,7
4 wytopiskowa łąka 1,0 –
5 erozyjna las 8,8 bez piętrzenia 7,6 0,8
6 wytopiskowa i erozyjna las 2,0 –
7 erozyjna las 5,0 –
8 erozyjna las 1,8 –
9 wytopiskowa i antropogeniczna las, łąka, zabudowa 10,0 bez piętrzenia 3,0 3,5

Tab. 1. Charakterystyka odcinków testowych wybranych do oceny stanu hydromorfologicznego górnej Parsęty metodą RHS
Tab. 1. Characteristics of the selected Survey sites for the assessment of hydromorphological state of the upper Parsęta River by 
the RHS method

Fot. 1. Przykłady morfologii koryta górnej Parsęty
A – koryto wyprostowane – rów melioracyjny na odcinku nr 1, B – koryto wyprostowane i pogłębione na odcinku nr 3, C – dno 
koryta z głazami i kamieniami na odcinku nr 5, D – powalone drzewa w korycie rzeki na odcinku nr 6
Photo 1. Examples of the channel morphology of the upper Parsęta River
A – straightened channel – the drainage ditch in the Survey site No. 1, B – straightened and deepened channel in the Survey site No. 3, 
C – the bottom of the channel with rocks and stones in the Survey site No. 5, D – fallen trees in the river channel in the Survey site No. 6
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4. Wyniki

Górna Parsęta generalnie nie obfituje w naturalne ele-
menty morfologiczne dna koryta, które są punktowane przy 
obliczaniu wskaźnika naturalności siedliska HQA (ryc. 2). 
Wskazuje to na dobre aktualne dostosowanie morfologii 
koryta Parsęty do wielkości przepływów. Pod względem 
obecności naturalnych elementów morfologicznych ko-
ryta najwyższą notę uzyskał odcinek testowy nr 5. Jest 
to wyraźnie erozyjny (przełomowy) odcinek koryta Par-
sęty, o górskim charakterze, ze średnim spadkiem 8,8‰.  
W dnie rzeki występują głazy i kamienie oraz sporadycz-
nie niewielkie odsypy meandrowe, a w korycie zdarzają się 
bystrza i plosa.

W odniesieniu do naturalnych elementów morfologicz-
nych brzegów zauważalny jest wzrost ilości podcięć erozyj-
nych wraz z biegiem rzeki, co wiąże się ze zwiększaniem 
przepływu i wraz z tym ze wzrostem tendencji do mean-
drowania koryta. Z tej zasady wyłączone są jednak odcinki 
doliny położone w wytopiskach (nr 1, 3 i 4), gdzie koryto 
jest sztucznie wyprostowane, a brzegi wyprofilowane.

Uwzględniając punktację wskaźnika HQA za takie 
naturalne elementy koryta jak typ przepływu, materiał 
dna koryta, naturalne elementy morfologiczne koryta  
i brzegów najwartościowsze (powyżej 14 punktów) są 
odcinki 2, 5, 6, 7, 8 i 9. Są to odcinki o genezie erozyjnej 
lub mieszanej. Części testowe koryta Parsęty położone 
w obszarach o genezie wytopiskowej (odcinki nr 1, 3  
i 4) uzyskały pod tym względem noty poniżej 9 punktów.

Ryc. 2. Wybrane elementy wskaźnika HQA według metody 
RHS dla górnej Parsęty
1 – typ przepływu, 2 – materiał dna koryta, 3 – naturalne 
elementy morfologiczne koryta, 4 – naturalne elementy mor-
fologiczne brzegów
Fig. 2. Selected elements of the HQA index by the RHS me-
thod for the upper Parsęta River
1 – type of flow, 2 – material of the bottom channel, 3 – na-
tural elements of channel morphology, 4 – natural elements 
of banks river morphology

Na wartość wskaźnika HQA wpływają również bar-
dzo mocno w ocenie metodą RHS elementy biotyczne 
(ryc. 3). Przy uwzględnieniu takich elementów jak: struk-
tura roślinności brzegowej, grupy roślin wodnych, użyt-
kowanie terenu w pasie do 50 m od koryta, zadrzewienia 
i inne elementy morfologiczne oraz inne cenne przyrod-
niczo obiekty środowiska rzecznego najwyższą ocenę 
(powyżej 30 punktów) uzyskały odcinki przełomowe  
i o genezie mieszanej (nr 2, 5, 6, 7 i 8). Duże znaczenie dla 
takiego wyniku oceny mają zadrzewienia i inne elemen-
ty morfologiczne towarzyszące drzewom, np. zwisające 
konary, odkryte i podwodne korzenie drzew na brzegach, 
drzewa powalone do koryta i rumosz drzewny zalegający 
w rzece. Pośrednio takie elementy biotyczne mają zwią-
zek z geomorfologią doliny rzecznej. Lasy i zadrzewie-
nia towarzyszą zwykle tym częściom koryta, gdzie stoki/
krawędzie doliny są strome i przez to wyłączone z moż-
liwości rolnego lub łąkowego użytkowania ziemi. Nato-
miast w wytopiskowych odcinkach doliny Parsęty łąkowe 
użytkowanie ziemi oraz ponawiane prace melioracyjne 
przy odmulaniu, czyszczeniu i pogłębianiu koryta nie do-
puszczają do wytworzenia się zadrzewień wzdłuż rzeki. 
Ocenę odcinków użytkowanych łąkowo obniża również 
jednolita struktura roślinności brzegowej jak i niepunkto-
wane w metodzie RHS rolnicze użytkowanie ziemi. Na-
leży również zwrócić uwagę przy tej części oceny na fakt, 
iż górna Parsęta nie obfituje w bardzo docenianą przez 
metodę RHS roślinność wodą zanurzoną i wynurzoną. 
Obserwuje się zmniejszanie występowania roślinności 
wodnej wraz z biegiem rzeki, co wiąże się z ogranicza-
niem przez drzewa dostępu światła do koryta. Najwięcej 
roślin wodnych występowało w odsłoniętych odcinkach 
użytkowanych łąkowo o genezie wytopiskowej oraz  
w rozlewisku w miejscu dawnego stawu młyńskiego na 
odcinku testowym nr 2.

W łącznej punktacji wszystkich uwzględnianych ele-
mentów (ryc. 4) wskaźnik HQA największe wartości 
(40–52 punktów) osiągnął dla odcinków doliny rzecznej  
o genezie erozyjnej (nr 5, 7 i 8), wytopiskowo-erozyjnej 
(nr 2 i 6) i erozyjno-antropogenicznej (nr 9). Wyraźnie 
gorszy wskaźnik HQA zanotowano dla odcinków o gene-
zie wytopiskowej (nr 1, 3 i 4).

Antropogeniczna presja na doliny rzeczne odzwier-
ciedla się w stanie przekształcenia siedliska wyrażanym 
wskaźnikiem HMS (ryc. 4). Zastosowana metoda RHS 
uwzględnia szereg oddziaływań antropogenicznych,  
z których w przypadku górnej Parsęty najważniejszy jest 
wpływ budowli hydrotechnicznych oraz ingerencje w na-
turalny układ koryta rzecznego.

Budowle piętrzące na górnej Parsęcie to w większo-
ści jazy stawów młyńskich. Spotyka się również zapory 
poprzeczne zbudowane w celu ograniczenia erozji dennej 
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koryta (tab. 2, fot. 2).
Koryto górnej Parsęty jest poddane istotnym wpły-

wom antropogenicznym co najmniej od 225 lat. Mapa 
Pomorza D. Gilly’ego z roku 1789 na górnej Parsęcie lo-
kalizuje 4 młyny wodne. Dwie budowle hydrotechniczne 
związane historycznie z tymi obiektami istnieją do dzisiaj. 
Są to: jaz młyński na 7,7 km rzeki (licząc od źródeł), poni-
żej odcinka testowego nr 5 i jaz młyński na 12,5 km rzeki 
położony na odcinku testowym nr 9. Po tamie trzeciego 
młyna wodnego na 3 km długości rzeki (odcinek nr 2) 
pozostały resztki umocnień w korycie i na brzegach.

Odcinki badawcze, gdzie występują poprzeczne bu-
dowle piętrzące (nr 2, 3 i 9) uzyskały zwiększoną wartość 
współczynnika HMS (ryc. 4). Dodatkowo stopień mody-
fikacji siedliska podwyższają przepusty, mosty i ostrogi 
w korycie. Pod tym względem specyficzny jest odcinek 
nr 2 o korycie mocno zmienionym wskutek dawnego 
funkcjonowania młyna wodnego (zniszczona tama, ostro-
gi, umocnienia brzegów) oraz nieużytkowany jaz, który 
piętrzył wodę kierowaną do basenów przeznaczonych do 
hodowli pstrągów. Ponieważ działanie młyna wodnego 
położonego w tym miejscu zakończyło się około 100 lat 
temu większość dawnych umocnień jest zniszczonych,  
a zamulona niecka byłego stawu wodnego stanowi obszar 
podmokły i dobre siedlisko dla roślin wodnych, co z kolei 
zwiększa stopień naturalności tego odcinka Parsęty.

Ryc. 3. Wybrane elementy wskaźnika HQA według metody 
RHS dla górnej Parsęty
1 – struktura roślinności brzegowej, 2 – grupy roślin wodnych, 
3 – użytkowanie terenu w pasie 50 m od szczytu brzegu, 4 – 
zadrzewienia i elementy morfologiczne im towarzyszące, 5 – 
cenne przyrodniczo elementy środowiska rzecznego
Fig. 3. Selected elements of the HQA index by the RHS method 
for the upper Parsęta River
1 – bank vegetation structure, 2 – groups of aquatic plants, 3 – 
land use in the zone of 50 m from the bank-top, 4 – woods and 
accompanying morphological elements, 5 – valuable natural 
elements of the river environment

Ryc. 4. Łączne wartość wskaźnika naturalności siedliska HQA 
i wskaźnika przekształcenia siedliska HMS według metody 
RHS dla górnej Parsęty
Fig. 4. The total value of the natural habitat index HQA and 
of the habitat modification score index HMS according to the 
method RHS for the upper Parsęta River
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zapora  
przeciw-
erozyjna

190 m powyżej  
odcinka nr 2 0,8 sprawna  

technicznie

jaz środek odcinka  
nr 2 0,5

sprawny  
technicznie,  

nieużytkowany
zapora  

przeciw-
erozyjna

początek  
odcinka nr 3 0,8 sprawna  

technicznie

jaz  
młyński

900 m poniżej  
odcinka nr 5 2,5 sprawny  

technicznie

jaz  
młyński

400 m poniżej  
odcinka nr 6 2,0

zniszczony,  
kamienie r 
ozwleczone  
w korycie

jaz  
młyński

środek odcinka  
nr 9 3,5 sprawny  

technicznie

Tab. 2. Poprzeczne budowle hydrotechniczne na górnej Par-
sęcie
Tab. 2. Transverse hydrotechnical structures on the upper 
Parsęta River
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Fot. 2. Przykłady budowli hydrotechnicznych na górnej Parsęcie: A – zapora przeciwerozyjna powyżej odcinka nr 2, B – jaz na odcinku nr 2, 
C – zapora przeciwerozyjna na odcinku nr 3, D – jaz na odcinku nr 9
Photo 2. Examples of hydrotechnical structures on the upper Parsęta River: A – the antierosion dam above the Survey site No. 2, B – the weir 
in the Sutvey site No. 2, C – the antierosion dam in the Survey site No. 3, D – the weir in the Survey site No. 9

Bardzo mocno na zwiększenie wartości współczynni-
ka modyfikacji siedliska wpływa wyprostowanie koryta 
oraz wyprofilowanie brzegów rzeki. W przypadku górnej 
Parsęty tego rodzaju prace melioracyjne zostały wyko-
nane w odcinkach doliny o genezie wytopiskowej. Na 
obszarze obecnych źródlisk Parsęty, na wysokości około 
135 m n.p.m., do lat 60. XIX w. istniało niewielkie jezio-
ro (Piotrowska 1994). Po pogłębieniu odpływu jezioro w 
ciągu kliku lat spłynęło, a zdrenowane obniżenie zostało 
zmeliorowane poprzez wykonanie sieci rowów melio-
racyjnych, w tym głównego, który obecnie stanowi po-
czątkowy odcinek górnej Parsęty. W tej części koryto jest 
wyprostowane i pogłębione w stosunku do górnych zało-
mów brzegów o 1–2 m. Odcinki testowe nr 3 i 4 położone 
w obrębie wytopisk zajętych przez równiny torfowe mają 
również koryta wyprostowane i pogłębione, niekiedy do 
2–3 poniżej górnej krawędzi brzegów. Mapy archiwal-
ne z XIX w. wskazują, iż te części doliny Parsęty przed 
pracami melioracyjnymi były obszarami podmokłymi  

z wielokorytowym układem odwodnienia. Podobne prze-
kształcanie morfologii koryt rzecznych stwierdzono dla 
zlewni Perznicy (dorzecze Parsęty) w ciągu ostatnich 200 
lat (Szpikowski 2011).

Obliczone wartości wskaźnika naturalności siedliska 
HQA i wskaźnika przekształcenia siedliska HMS umożli-
wiają dokonanie oceny stanu hydromorfologicznego gór-
nej Parsęty według metody RHS (Szoszkiewicz i in. 2012)  
(tab. 3). Cztery odcinki (nr 5, 6, 7 i 8) uzyskały klasę II. Są to 
odcinki o erozyjnej (nr 5, 7 i 8) lub wytopiskowo-erozyjnej 
(nr 6) genezie doliny rzecznej. Klasę III otrzymały odcinki 
testowe (nr 2 i 9), w których wskaźnik modyfikacji siedliska 
został podwyższony budowlami i umocnieniami wykonany-
mi dla młynów wodnych i hodowli ryb. Najniższą klasę IV  
i V stanu hydromorfologicznego uzyskały odcinki (nr 1, 3 i 4) 
położone w wytopiskowych odcinkach doliny. W przypadku 
odcinka testowego nr 3 o przynależności do piątej, najniższej 
klasy, zadecydowała dodatkowo obecność poprzecznej bu-
dowli przeciwerozyjnej przegradzającej koryto rzeki.
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Nr odcinka  
Survey site 

number
HQA HMS

Klasa stanu  
hydromorfologicznego  

Class of  
hydromorphological state 

1 28 20 IV
2 52 19 III
3 15 36 V
4 35 22 IV
5 47 0 II
6 46 0 II
7 51 0 II
8 50 0 II
9 40 13 III

Tab. 3. Klasy stanu hydromorfologicznego górnej Parsęty na 
podstawie metody RHS i wskaźników HQA i HMS
Tab. 3. Classes of hydromorphological state of the upper 
Parsęta River based on RHS methods and HQA and HMS 
indices

5. Podsumowanie

Średnia ocena stanu hydromorfologicznego dla całe-
go odcinka rzeki, obliczona z wyników uzyskanych dla 
dziewięciu odcinków testowych na podstawie wskaźnika 
naturalności siedliska HQA oraz wskaźnika przekształce-
nia siedliska HMS, lokuje górną Parsętę w 3 klasie jakości 
(HQA 40,4 i HMS 12,2). W porównaniu do dotychczaso-
wych ocen opartych na wskaźnikach fizyczno-chemicz-
nych, w których górna Parsęta zaliczana była do klasy I  
i niekiedy II, ocena jakości hydromorfologicznej rzeki 
wypada zdecydowanie gorzej. Należy również podkre-
ślić, iż ocena hydromorfologiczna obejmująca aż 35% 
długości koryta rzeki daje wyniki bardziej miarodajne niż 
klasyfikacje wód wykonywane wyłącznie dla punktu za-
mykającego zlewnię.

Przeprowadzone badania potwierdziły założoną tezę, 
że współczesna jakość środowiska rzecznego zależy od 
genezy rzeźby doliny rzecznej. Górna Parsęta, typowa 
rzeka młodoglacjalna, płynie w dolinie składającej się 
z odcinków wytopiskowych o genezie fluwioglacjalnej 
oraz z części erozyjnych o genezie fluwialnej. Poligene-
tyczność doliny rzecznej doprowadziła do ukształtowania 
odmiennych geoekosystemów o różnej rzeźbie i hydrody-
namice cieku, o innych zespołach roślinnych.

Zróżnicowanie morfometryczne i hydrologiczne rze-
ki wpłynęło na zróżnicowaną presję człowieka na doli-
nę górnej Parsęty. W odcinkach erozyjnych, o dużym 
spadku koryta, zaczęto wcześnie (co najmniej od końca 
XVIII w.) pozyskiwać energię rzeczną do napędzania 

młynów wodnych. Wiązało się to ze wznoszeniem jazów 
przegradzających koryto rzeki, tworzeniem zbiorników 
młyńskich powyżej zapór, umacnianiem brzegów koryta 
oraz kopaniem dodatkowych kanałów do odprowadzania 
wody, tzw. młynówek. Na trzynastu km górnej Parsęty 
równocześnie funkcjonowało do 4–5 młynów wodnych. 
Część dawnych budowli, pełniąc zadania hydroenerge-
tyczne, nadal wpływa na funkcjonowanie środowiska do-
liny rzecznej. Inne pozostawiły po sobie wyraźne ślady  
w korycie w postaci bystrotoków na zniszczonych tamach 
i zamulonych stawach młyńskich.

Dodatkowym czynnikiem ingerencji w rzekę stały się 
zapory ograniczające erozję denną, budowane poniżej 
odcinków doliny o największych spadkach. Szczególnie 
należy podkreślić fakt, iż wszystkie budowle hydrotech-
niczne przegradzające koryto górnej Parsęty przerywają 
radykalnie ciągłość rzeki – żadna z nich nie jest np. wypo-
sażona w przepławkę dla ryb. 

Odcinki doliny położone w obniżeniach wytopisko-
wych od połowy XIX w. były intensywnie przekształ-
cane przez prace melioracyjne. Przez podmokłe obszary 
bagienno-torfowiskowe zostały przekopane rowy od-
wadniające, które zastąpiły naturalny wielokorytowy 
układ rzeki. Te pracochłonne i kosztowne zabiegi przy-
niosły niegdyś wymierne efekty ekonomiczne (pozy-
skanie dodatkowych obszarów do produkcji łąkarskiej), 
co mogłoby w pewnym stopniu tłumaczyć ingerencję  
w środowisko przyrodnicze. Pozyskane w rezultacie 
prac melioracyjnych obszary łąkowe są jednak obecnie 
nieużytkowane lub działalność rolnicza ogranicza się do 
wykaszania traw wymuszanego przepisami związanymi  
z uzyskiwaniem dopłat bezpośrednich. Pomimo tego na-
dal systematycznie prowadzone są działania nad pogłę-
bianiem i prostowaniem koryta Parsęty na tych odcinkach 
(np. prace takie wykonano wkrótce po przeprowadzo-
nych badaniach w lipcu 2014 r.). Dla środowiska rzecz-
nego przynosi to opłakany rezultat odzwierciedlający się  
w prezentowanych ocenach wskaźnika modyfikacji kory-
ta rzecznego (odcinki nr 1, 3 i 4).

Metoda RHS i prowadzona za jej pomocą parametryza-
cja hydromorfologiczna ma również wskazywać sposoby 
reneturyzacji cieków i osiągnięcia wymaganej przepisami 
jakości wód powierzchniowych. Proponowane rozwią-
zania techniczne są zazwyczaj kosztowne, a niekiedy są 
wybiegami tylko formalnie poprawiającymi jakość środo-
wiska rzecznego (np. proponowane „szybkie” nasadzenia 
drzew wzdłuż brzegów rzek). Górna Parsęta i jej odcinki 
położone w częściach doliny o wytopiskowej genezie są 
przykładem, że najlepszym sposobem renaturyzacji rzeki 
byłoby w tym przypadku całkowite zaniechanie ingeren-
cji melioracyjnej. Dowodem na to, jak szybko krajobraz 
z doliny rzecznej zmeliorowanej i niegdyś użytkowanej 
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łąkowo zmienia się w system seminaturalny jest dolny 
odcinek dopływu górnej Parsęty – rzeka Kłuda skoloni-
zowana przez bobry (Szpikowska, Szpikowski 2012).

Zadania poprawy jakości wód rzecznych wyznaczo-
ne przez Ramową Dyrektywę Wodną winny być jedno-
znacznie wprowadzane zarówno do lokalnych planów 
zagospodarowania przestrzennego jak i do ogólnych 
przepisów obowiązujących w działalności melioracyjnej 
i rolniczej w dolinach rzecznych.

Badania były współfinansowane z projektu badawcze-
go NCN nr N N304 274340 „Aktualny stan i funkcjono-
wanie środowiska przyrodniczego na wybranych obsza-
rach Pomorza Zachodniego w warunkach zmian klimatu i 
narastającej antropopresji”.

Autorzy składają podziękowanie anonimowemu re-
cenzentowi za cenne uwagi i komentarze do wcześniej-
szej wersji tego artykułu.
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INFLUENCE OF GEOMORPHOLOGICAL  
AND ANTHROPOGENIC CONDITIONS  

ON THE HYDROMORPHOLOGICAL STATE 
OF THE UPPER PARSĘTA RIVER

Summary
Assessment of hydromorphological state of rivers 

falls within the scope of monitoring of surface water 
quality in accordance with the Water Framework 
Directive in the European Union. Valuation by method 
of River Habitat Survey allows for a comprehensive 
assessment of the environment of the river, along with 
elements of characteristic of vegetation and land use of 
the river valley. Good methodological base of the River 
Habitat Survey allows more numerous, comparable 
assessment of hydromorphology of rivers in different 
zones of Polish landscape. The results presented in the 
paper relate to the hydromorphological assessment of 
environment of the upper Parsęta River in Drawskie 
Lakeland. The existing water quality assessment of the 
upper Parsęta River, conducted since 1994 within the 
framework of the Integrated Environmental Monitoring 
based on physico-chemical indicators, pointed to the 
high quality of river water (class I and sometimes 
class II). Hydromorphological assessment carried out 
according to the RHS rules on 9 Survey sites (altogether 
4.5 km of the river channel) indicates a wide variation 
of environmental quality of the upper Parsęta River 
from class V to class II. It has been shown that the 
primary differentiating factor of the state of the river 
hydromorphology is constituted by geomorphological 
conditions resulting from polygenetic character of 
the river valley, referring to the areas of the melt-
out basins and erosion segments connecting them. 
Geomorphological conditions also determine the degree 
of anthropogenic transformation of the Parsęta River 
valley, which in the case of the segments of the melt-
out genesis are mainly due to drainage works and in the 
erosion segments mainly in the construction of hydraulic 
structures in order to use the water energy.


