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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca  

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

 

4.A.  Tytuł osiągnięcia naukowego 

 Warunki eksploatacji i projektowania przepławek dla ryb  

 

4.B.  Publikacje będące podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego (zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy) 

 

1. Hämmerling M., Wierzbicki M., Franczak D. (2013), Wykorzystanie metod 

Foresight w analizie możliwości rozwoju różnorodnych technologii przepławek 

dla ryb. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 12 (3), s. 29–40  

(5 pkt) 

 

2. Hämmerling M., Wierzbicki M. (2015), Hydrologiczne aspekty projektowania 

małych stopni wodnych z przepławką dla ryb i elektrownią wodną, Problemy 

projektowania i eksploatacji przepławek dla ryb, monografia pod redakcją: 

Tomasza Kałuży i Mateusza Hämmerlinga Bogucki Wydawnictwo Naukowe  

s. 31-42 

(4 pkt) 

 

3. Hämmerling M. (2015), Hydrologiczne i hydrauliczne charakterystyki 

przepławki dla ryb stopnia wodnego Pomiłowo na rzece Wieprzy, Problemy 

projektowania i eksploatacji przepławek dla ryb, monografia pod redakcją: 

Tomasza Kałuży i Mateusza Hämmerlinga Bogucki Wydawnictwo Naukowe,  

s. 69-80 

(4 pkt) 
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4. Hämmerling M., Walczak N., Walczak Z., Zawadzki P. (2016), The 

Possibilities of Using Hec-Ras Software For Modelling Hydraulic Conditions of 

Water Flow in the Fish Pass Exampled by the Pomiłowo Barrage on The 

Wieprza River. Journal of Ecological Engineering, 17(2), s. 81-89 

(12 pkt) 

 

5. Hämmerling M., Kałuża T., & Walczak N. (2017), Hydraulic conditions of 

water flow in seminatural fish pass, A case study of the Skórka barrage on the 

Głomia river. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 16(2),  

s. 85-96 

(10 pkt) 

 

6. Hämmerling M., Kałuża T. (2018), Analysis of Fish Migration Potential 

Through the Seminatural Fish Pass on an Example the Skórka Barrage on the 

Głomia River Rocznik Ochrona Środowiska, 20, s. 574-587  

(15 pkt, IF  = 0.899) 

 

7. Hämmerling M., Walczak W., Stachowski P. (2018), Modelowanie układu 

zwierciadła wody programem HEC-RAS w przepławce stopnia wodnego Skórka 

na rzece Głomii, Rocznik Ochrona Środowiska, 20, s. 1129-1146 

 (15 pkt, IF  = 0.899) 

 

Łączna liczba punktów wg. MNiSW (zgodnie z rokiem opublikowania) prac 

składających się na osiągnięcie naukowe wynosi 65, sumaryczny IF = 1,798. Wyniki 

prezentowane w ww. publikacjach są rezultatem badań prowadzonych w ramach 

dotacji służących rozwojowi Młodego naukowca oraz dotacji na Utrzymanie 

potencjału badawczego. Kopie publikacji wchodzących w skład cyklu zamieszczono 

w załączniku 6. Liczby porządkowe  podane w dalszej części autoreferatu stanowić 

będą odpowiednio odnośniki do publikacji z cyklu (Z.3.4.B...) lub publikacji poza 

cyklem (Z.4.II.…). Oświadczenia współautorów prac zaliczonych do osiągnięcia 

naukowego zawiera załącznik 5. 

 

 



8 

 

4.C.  Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz 

 z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

Wprowadzenie 

Przegrodzenie rzeki budowlą piętrzącą powoduje wiele pozytywnych, jak  

i negatywnych konsekwencji. Z jednej strony zwiększa się ochrona przeciwpowodziowa 

terenów przyległych, możliwe jest gromadzenie i wykorzystanie wody w okresach suszy, 

do nawadniania, gospodarki komunalnej, produkcji energii elektrycznej, rekreacji. Niestety 

z drugiej strony poprzeczne przegrodzenie koryta cieku wpływa na zmiany procesów 

zachodzących w rzece, warunki bytowania roślin, a w szczególności organizmów wodnych 

(Wołos 2007). Dlatego m.in. budowane są przepławki dla ryb, które umożliwiają ich 

przemieszczanie się z dolnego do górnego stanowiska budowli piętrzącej.  

Migracje ryb wynikają z ich zróżnicowanych potrzeb i stanowią podstawową cechę 

ich biologii. Wyróżnia się różne przyczyny i typy wędrówek organizmów wodnych.  

Przyczyny te można podzielić na wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Do bodźców 

wewnętrznych można zaliczyć uwarunkowania genetyczne, fizjologiczne poszczególnych 

gatunków, a także konieczność unikania drapieżników. Do bodźców zewnętrznych 

zaliczamy temperaturę, światło, dostępność pokarmu, warunki hydrologiczne oraz jakość 

wody (Zdanowska 2010). Przykładami wędrówek są migracje tarłowe, pokarmowe, 

kompensacyjne i losowe. Wędrówki tarłowe związane są z ich zwyczajami rozrodczymi, 

wędrówki pokarmowe, nazywane dyspersyjnymi, wiążą się z poszukiwaniem pokarmu,  

a co za tym idzie rozproszeniem się ryb. Wędrówki kompensacyjne i losowe są 

spowodowane powstaniem niekorzystnych warunków środowiskowych, których przyczyną 

może być susza, powódź, zanieczyszczenie wody (Wiśniowolski i in. 2008). 

Najdłuższe wędrówki odbywają ryby dwuśrodowiskowe, które bytują przemiennie 

w morzach i rzekach. Przemieszczanie się tych gatunków między morzami, a rzekami 

związane jest z tarłem. Ryby słodkowodne – potamodromiczne – odbywają niekiedy 

również długie wędrówki ograniczone do rzek, a tarło często odbywają w odcinkach 

ujściowych rzek gdzie prędkości przepływu są mniejsze, a temperatura wody większa.  

Budowle ułatwiające migracje organizmów wodnych można podzielić na 

seminaturalne, techniczne i nietypowe. Wśród technicznych można rozróżnić przepławki 

komorowe, szczelinowe, pochylnie dla węgorzy oraz przepławki Denila.  

Do seminaturalnych zalicza się: przepławki kałużowe, kanały obiegowe, rampy lub 

pochylnie przy stopniu wodnym, bystrotoki oraz szorstkie przelewy. Przykładami 

przepławek nietypowych są śluzy dla ryb, windy dla ryb oraz transport samochodowy. 

Poszczególne typy przepławek różnią się parametrami geometrycznymi  

i hydraulicznymi, takimi jak prędkości przepływu wody, wielkość natężenia przepływu, 

lokalizacja, zajmowana powierzchnia, sposób przemieszczania się ryb. Przepławki 

techniczne w przeciwieństwie do przepławek seminaturalnych charakteryzują się małym 

zużyciem wody, niewielką zajmowaną powierzchnią, lokalizacją związaną zazwyczaj 

ściśle ze stopniem wodnym, większymi prędkościami przepływu. Obiekty bliskie naturze 

mogą być lokalizowane w dowolnym miejscu stopnia wodnego, a do ich poprawnego 
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działania potrzebne jest stosunkowo duże natężenie przepływu, przy niewielkiej prędkości 

wody w przepławce.  

Z uwagi na różne typy konstrukcji przepławek oraz różne potrzeby ryb co do 

warunków hydraulicznych, w literaturze można znaleźć wiele przykładów badań 

opisujących charakterystykę przepływu wody w przepławkach. 

Bermúdez i in. (2010) przeprowadzili badania charakterystyki przepływu  

w przepławce szczelinowej stosując 16 różnych konfiguracji geometrii przepławki. 

Badania wykonali na modelu numerycznym oraz w korycie hydraulicznym, zmieniając 

wymiary szczelin oraz długości komór. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

stwierdzili, że w porównaniu do szerokości szczeliny i komory to właśnie długość komory 

ma największy wpływ na warunki przepływu w przepławce. Pena i in. (2018) przedstawili 

modyfikacje przepławki szczelinowej, polegającą na zastosowaniu na dnie szczelin małych 

progów, które zwiększyły głębokość wody w komorach. Kasperek i Wiatkowski (2008) 

ocenili funkcjonowanie przepławki na zbiorniku Michalice wykorzystując parametry 

hydrauliczne i konstrukcyjne. Badacze stwierdzili, że głównymi przyczynami 

wpływającymi na złe funkcjonowanie przepławki są m.in. za małe głębokości wody na 

wejściu do przepławki od strony dolnej wody oraz w komorach.   

 Bravo-Córdoba i in. (2018) analizowali dwie najpopularniejsze przepławki 

techniczne (szczelinową i komorową) pod kątem znalezienia konstrukcji charakteryzującej 

się bardziej korzystnymi parametrami hydraulicznymi.  Badania wykazały, że sprawność 

obydwu przepławek jest bardzo podobna i wynosi 90%. Analizowane obiekty 

charakteryzowały się bardzo podobnym rozproszeniem energii turbulencji, natomiast inne 

parametry opisujące warunki hydrauliczne takie jak prędkość przepływu, głębokość, 

różnica zwierciadeł wody pomiędzy komorami nie były takie same. Thiem i in. (2013) na 

podstawie badań stwierdzili, że przez szczelinę przepławki zlokalizowanej na rzece 

Richelieu w Kanadzie może przepłynąć wiele różnych gatunków ryb.  

Tymiński i Kałuża (2013) przeprowadzili badania laboratoryjne przepławki, 

zbliżonej swoją konstrukcją do kanału obejściowego. Wykorzystana do jej budowy 

roślinność, żwir, kamienie oraz głazy oprócz redukowania prędkości przepływu, 

umożliwia harmonijne wkomponowania konstrukcji w naturalne otoczenie.  

Fox i in. (2016) badali warunki hydrauliczne w przepławce seminaturalnej przy różnych 

natężeniach przepływu wody. Stwierdzili dużą zbieżność pomiędzy pomierzonymi  

i zamodelowanymi układami zwierciadła wody, ponieważ różnica między rzędnymi 

wyniosła tylko około 2 cm. W obszarach o dużej turbulencji ryby tracą orientację  

(Mokwa 2010). Rozwiązanie tego problemu znaleźli Tymiński i Mumot (2015), którzy 

stwierdzili, że  zabudowa biotechniczna wpływa istotnie na rozkład turbulencji strumienia 

wody w przepławce seminaturalnej, przez co umożliwia zróżnicowanie warunków 

hydraulicznych przepływu wody w przepławce. 

Ważnym aspektem w analizach warunków hydraulicznych przepływu wody 

 w przepławce jest wykorzystanie modelowania komputerowego. Puertas i in. (2012) 

stworzyli model numeryczny, który na podstawie gatunku ryby, jej długości, spadku dna 

przepławki, kształtu przegrody i wysokości piętrzenia oblicza parametry hydrauliczne  

i geometryczne przepławki. Książek i in. (2011) przedstawili wyniki modelowania 
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numerycznego przepławki w formie obejścia naśladującej naturalny strumień. Stwierdzili, 

że  obecność elementów habitatowych sprzyja zróżnicowaniu warunków siedliskowych ze 

względu na zmienne prędkości przepływu, napełnienia oraz naprężenia styczne na dnie 

przepławki. Fuentes-Pérez i in. (2016) przeprowadzili symulacje układów zwierciadła 

wody w przepławce typu komorowego. Marriner i in. (2014) stwierdził, że prędkości oraz 

turbulencja przepływu w komorach przepławki technicznej zmieniającej kierunek 

przepływu o 180 stopni oraz komorach prostoliniowych są bardzo podobne.   

Kolejnym ważnym aspektem przy projektowaniu przepławek są warunki przepływu 

w dolnym stanowisku budowli piętrzącej. Weber i in. (2006) przeprowadzili analizę 

hydrodynamicznych warunków przepływu w zależności od zmian konfiguracji przepławki 

obejściowej zlokalizowanej w pobliżu wylotu z elektrowni wodnej.   

W Polsce przepławki dla ryb w niewielkim stopniu objęte są monitoringiem 

związanym z warunkami hydraulicznymi przepływu wody, a także ich skutecznością. 

Dlatego w przedstawionych dalej badaniach podjąłem się określenia warunków 

hydraulicznych panujących w wybranych przepławkach dla ryb.  

 

Omówienie celów naukowych  

Bardzo ważną kwestią związaną z określeniem sprawności działania przepławek 

dla ryb jest poznanie charakterystyki ich funkcjonowania, dlatego na podstawie wykonanej 

analizy dostępnej wiedzy i przeprowadzonych badań sformułowano następujące cele 

naukowe:  

1. Identyfikacja i weryfikacja podstawowych parametrów istotnych przy projektowaniu  

i eksploatacji przepławek dla ryb. 

 2. Ocena warunków przepływu wody w przepławkach w kontekście ich sprawnego 

funkcjonowania.  

3. Sprawdzenie przydatności modelowania matematycznego przy projektowaniu i analizie 

funkcjonowania przepławek.  

4. Ocena zastosowania metody foresight przy analizie poszczególnych etapów procesu 

inwestycyjnego związanych z planowaniem i wykonawstwem przepławek dla ryb. 

Badania warunków przepływu wody przeprowadzono na dwóch przykładowych 

obiektach: w przepławce technicznej zlokalizowanej na stopniu wodnym Pomiłowo na 

rzece Wieprzy oraz przepławce składającej się z części seminaturalnej i technicznej, na 

stopniu wodnym Skórka na rzece Głomii.  

Zakres badań terenowych obejmował pomiary istniejących elementów stopni 

wodnych ze szczególnym uwzględnieniem przepławek. Badania obejmowały: pomiary 

układu zwierciadła wody we wszystkich komorach oraz na wlocie i wylocie do 

przepławki. Przeprowadzono również pomiary głębokości i prędkości przepływu wody w 

komorach i szczelinach przepławek dla ryb (kluczowych z punktu widzenia wielkości 

migrujących ryb).  
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Stopień wodny Pomiłowo zlokalizowany jest w km 49+305 rzeki Wieprzy  

w województwie zachodniopomorskim, w gminie Sławno. Przepławka szczelinowa składa 

się z 15 komór mających kształt trapezowy. Całkowita długość przepławki wynosi 72,5 m, 

a szerokość dna 2,0 m. Szerokość szczeliny wynosi 0,35 m, a długość komór wynosi  

3,50 m (Z.3.4.B.3). Dno przepławki zbudowane jest z warstwy kamienia tłuczniowego.  

Stopień wodny Skórka zlokalizowany jest na rzece Głomii w km 11+132  

w województwie wielkopolskim w gminie Krajenka. Obiekt ułatwiający migrację ryb 

składa się z dwóch części  przepławki, wykonanej jako konstrukcja techniczna oraz 

seminaturalna w formie naturalnego bystrotoku. Pierwsza część przepławki  zlokalizowana 

jest bezpośrednio przy jazie i oddzielona od niego ścianą oporową zbudowaną jako dok 

żelbetowy z wyprofilowanym prostokątnym korytem o szerokości w dnie równym 2,0 m, 

składającym się z 3 komór. Następnie przepławka przechodzi w konstrukcję seminaturalną 

składającą się z 11 komór o długości około 3,50 m każda i szerokości w dnie około 1,50 m. 

Umocnienia dna to kamień naturalny o różnych średnicach, ułożony nieregularnie. 

Przepławka w tej części ma spadek 4% i długość 39,0 m (Z.3.4.B.5). 

 

Omówienie osiągniętych wyników 

Cel 1: Identyfikacja i weryfikacja podstawowych parametrów istotnych przy 

projektowaniu i eksploatacji przepławek dla ryb 

W trakcie projektowania należy zwrócić uwagę na wiele aspektów związanych 

zarówno z istniejącym zagospodarowaniem terenu, warunkami hydrologicznymi, 

wytycznymi do projektowania, jaki i wymaganiami ryb. Pierwszym krokiem przy 

projektowaniu przepławek dla ryb poza kwestiami formalno-prawnymi jest wykonanie 

operatu hydrologicznego i analizy ichtiologicznej. 

Z punktu widzenia projektowania przepławek oraz wpływu inwestycji na 

środowisko znaczenie mają wszystkie elementy, które opisują ilość płynącej wody 

(przepływy charakterystyczne), zmiany przepływów i stanów w czasie (krzywe sum 

czasów trwania), zmiany stanów wody w zależności od wielkości i warunków przepływu 

(krzywa natężenia przepływu) oraz wymiarowanie i bezpieczeństwo obiektów 

hydrotechnicznych (przepływy prawdopodobne) (Z.3.4.B.2). 

 Analiza ichtiologiczna pozwala określić gatunki migrujące w danej rzece oraz 

okresy ich migracji co jest niezbędne przy doborze typu oraz parametrów hydraulicznych  

i geometrycznych przepławki dla ryb. Według Dębowskiego i in. (2002)  najczęściej 

spotykanymi rybami w rzece Wieprzy są pstrąg potokowy, głowacz białopłetwy  i ciernik. 

Rozmaitość gatunków w Głomii zależy od odcinka rzeki. Największą ich różnorodność 

zauważono w dolnym fragmencie rzeki, natomiast największą liczebność ryb zanotowano  

w środkowym jej biegu. Na podstawie analiz  przeprowadzonych przez Penczaka i in. 

(2008) stwierdzono, że w rzece Głomii  można znaleźć następujące gatunki ryb: strzeblę 

potokową, szweję, klenia, śliza, kiełbia, lipienia, pstrąga potokowego  i głowacza 

białopłetwego  (Z.3.4.B.6). 

Na podstawie badań stwierdzono, że w przypadku doboru rozwiązania  

i projektowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb przez stopień wodny trzeba brać 
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pod uwagę również wiele innych istotnych aspektów, takich jak: optymalna lokalizacja, 

natężenie przepływu wody, warunki hydrauliczne w przepławce, parametry geometryczne 

przepławki (minimalna szerokość szczelin między komorami, długości i szerokości 

komór), budowa dna przepławki, utrzymanie, konserwacja i monitoring przepławki 

(Z.3.4.B.2). Najogólniej parametry geometryczne przepławek projektować się powinno z 

uwzględnieniem największych migrujących w danej rzece ryb, natomiast parametry 

hydrauliczne z uwzględnieniem najsłabszych. 

Poprawna lokalizacja przepławki powinna brać pod uwagę usytuowanie względem 

stopnia wodnego w kontekście bezpiecznego wejścia i wyjścia ryb oraz zapewnienia im 

odpowiednich warunków prądu wabiącego, które można uzyskać poprzez dobranie 

konkurencyjnych parametrów wypływu strugi z przepławki. Zapewnienie większych 

prędkości wypływu wody z przepławki kieruje ryby do urządzenia migracyjnego, a nie pod 

budowlę piętrzącą. Na podstawie obserwacji i pomiarów prędkości przeprowadzonych  

w obszarze wylotu z przepławki na stopniu wodnym Skórka stwierdzono, że obszar ten nie 

jest atrakcyjny dla ryb, ponieważ strumień wody wypływający z przepławki może być 

niewidoczny w strumieniu rzeki (Z.3.4.B.6). Ryby mogą mieć również problem  

z dotarciem do samej przepławki, ponieważ elektrownia wodna zlokalizowana jest na 

kanale derywacyjnym i ona tak naprawdę wytwarza wabiący strumień wody, dlatego 

należy się zastanowić nad budową drugiej przepławki zlokalizowanej przy MEW. 

Potwierdzone zostały również tezy stawiane w pracy Bartnika i in. (2010), który 

stwierdził, że zachowanie warunków stabilności biologicznej przy projektowaniu  

i eksploatacji przepławek związane jest ze spełnieniem następujących kryteriów: prędkości 

granicznych, dopuszczalnego napełnienia oraz maksymalnych różnic zwierciadła wody 

między komorami w przepławce. Dodatkowo wykazano, że oprócz rozkładów prędkości 

przepływu i wartości prędkości granicznych w poszczególnych strefach przepławki istotna 

jest również ocena turbulencji strumienia, szczególnie przy dnie (Z.3.4.B.5).  

Bazując na wykonanych pomiarach rozkładów prędkości i stanów wody  

w przepławkach określono uwarunkowania przepławek na rzekach nizinnych. Natężenie 

przepływu w przepławce Pomiłowo wynosiło 0,754 m3·s-1 (Z.3.4.B.3)  i jest to wartość 

zbliżona do założonej w projekcie przepławki, która wynosiła 0,68 m3·s-1 (Franczak, 

Nawrot-Wicher 2011). Na wlocie do przepławki Pomiłowo wykonano pomiary dla trzech 

pionów hydrometrycznych. Prędkość średnia dla pionu w osi wlotu wynosiła 0,203 m·s-1. 

 Z uwagi na dużą turbulencję przepływu kształt rozkładu prędkości jest różny od 

logarytmicznego, a poszczególne prędkości zmieniają się od 0,039 do 0,375 m·s-1. 

Pomierzone na wlocie do przepławki Pomiłowo prędkości mieszą się w granicach wartości 

dopuszczalnych, które według Mokwy (2007) nie powinny przekraczać największej 

prędkości w rzece oraz 1,5 m·s-1 w górach i 1,0 m·s-1 na nizinach,  a według  Mokwy 

(2010) i Zgrabczyńskiego (2007) powinny przyjąć  następujące wartości maksymalne dla 

poszczególnych gatunków ryb: ryby łososiowate – 2,0 m · s–1,  ryby karpiowate –  

1,5 m · s–1, pozostałe gatunki – 1,0 m · s–1 (Mokwa 2010, Zgrabczyński 2007).  

Największym problemem, który został zauważony w czasie pomiarów terenowych 

na przepławce w Pomiłowie, był niski poziom zwierciadła wody w dolnym stanowisku 

budowli piętrzącej. Różnica między rzędną dolnej wody, a rzędna poziomu wody  
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w ostatniej komorze przepławki wynosiła 0,48 m (Z.3.4.B.3). Według Mokwy (2007) 

maksymalne różnice wysokości położenia zwierciadła wody pomiędzy komorami nie 

powinny przekraczać: w górach 25 cm, a w dolinach 10–20 cm; dlatego stwierdzono, że 

różnica poziomów zwierciadeł wody na wejściu do przepławki Pomiłowo uniemożliwiała 

migracje organizmów wodnych. 

Należy również pamiętać aby przelewy pomiędzy komorami działały jako 

niezatopione (Mokwa 2007). Kolejną kwestią są minimalne głębokości wody  

w przepławce, które umożliwiają organizmom wodnym swobodny przepływ, np. dla 

pstrąga głębokość ta wynosi 0,5 m. 

Wykonano również pomiary geometrii przepławki Skórka. Uzyskane wyniki 

porównano ze standardami zawartymi w DVWK (2002), w których opisane są  

charakterystyki głównych gatunków ryb migrujących odnoszące się do granicznych 

wartości wymiarów komór i szczelin oraz parametrów hydraulicznych. Według badań 

terenowych długość komory zmienia się od 3,08 m do 4,73 m, a szerokość szczeliny  

w przegrodzie zmienia się z 0,2 m na 0,35 m. Na podstawie wykonanych pomiarów 

geometrii przepławki na stopniu wodnym Skórka w pracy Z.3.4.B.6 wykazano, że 

geometryczne wymiary komór i szczelin dają możliwość migracji dla wszystkich 

organizmów obecnych w rzece Głomii.  

Doświadczenie, które zdobywano przez wielolecia podczas eksploatacji przepławek, 

pozwala na lepsze rozumienie istotnych aspektów ekologicznych, technologicznych, oraz 

eksploatacyjnych dotyczących ich budowy i sprawności. Wykazano, że pomimo wielu 

badań i coraz bardziej skomplikowanych technik projektowania i budowy przepławek, 

nadal istotnym problemem jest ich bieżący monitoring uwzględniający m.in. zmienne 

warunki przepływu oraz stan techniczny budowli (Z.3.4.B.5). 

 

Cel 2: Ocena warunków przepływu wody w przepławkach w kontekście ich 

sprawnego funkcjonowania  

Określenie warunków przepływu wody w przepławce oraz innych parametrów 

związanych z jej usytuowaniem i wymiarami jest ważne, ponieważ umożliwia sprawdzenie 

poprawności działania obiektu, a co za tym idzie określenie możliwości jego 

wykorzystania przez ryby i inne organizmy wodne. Analiza wyników tego typu badań 

umożliwia określenie konieczności wprowadzenia działań modyfikujących geometrię 

przepławki.  

W pracy Z.3.4.B.3 przedstawiono wyniki pomiarów warunków przepływu wody 

 w przepławce na stopniu Pomiłowo wykonanych w 2013 roku. Rzędne zwierciadła wody 

zostały pomierzone na całej długości przepławki. Z uwagi na niski poziom zwierciadła 

wody na dolnym stanowisku przepławki, największe różnice w rzędnych zwierciadła wody 

zanotowano między komorami 12 – 15. Przekraczają one wartości dopuszczalne, co może 

ograniczać możliwość migracji organizmów wodnych.  

 Wykonano pomiar prędkości przepływu wody w komorze 12. Prędkości zmierzono 

 w trzech pionach hydrometrycznych. Piony hydrometryczne od strony dolnej wody 

zlokalizowano w następujący sposób: pion 4 od prawego brzegu, pion 5 na środku komory, 
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pion 6 od lewego brzegu. Prędkość średnia w pionie nr 4 wynosiła 0,325 m·s-1, a prędkości 

zmierzone na poszczególnych głębokościach zmieniały się od 0,268 m·s-1 do 0,488 m·s-1. 

Prędkości zmierzone w pionie hydrometrycznym nr 6 zmieniały się w granicach  

od 0,059 m·s-1 do 0,918 m·s-1. Przy pomocy młynka hydrometrycznego została zmierzona 

prędkość wody w szczelinie pomiędzy komorą 12 a 13, która wynosiła 1,396 m·s-1 

(Z.3.4.B.3). 

Na stopniu wodnym Skórka badania terenowe przeprowadzono przy przepływie  

Q = 0,096 m3·s-1 oraz przy Q = 0,030 m3s-1 (Z.3.4.B.5., Z.3.4.B.6). Analizę wyników 

pomiarów układu zwierciadła wody i głębokości w poszczególnych komorach 

przedstawiono w pracy Z.3.4.B.5. Na podstawie, zmieszczonych tam danych można 

zauważyć, że napełnienia w komorach były niewielkie; średnia głębokość wynosiła 

 0,29 m. Najbardziej niekorzystne warunki napełnienia zaobserwowano w komorze 11, 

gdzie głębokość wody w przepławce wynosiła tylko 0,13 m (Z.3.4.B.5.), co może 

uniemożliwiać migrację większym osobnikom. W 2014 r. głębokości w górnej części 

przepławki były podobne jak w 2013 r., natomiast z uwagi na mniejsze natężenie 

przepływu, w dolnej części przepławki głębokości były jeszcze mniejsze.  

Równie istotne są różnice zwierciadeł wody między komorami (spad), który będą 

musiały pokonać ryby. Średnia wartość spadu była odpowiednia w stosunku do 

wytycznych i wynosiła ok. 0,08 m, choć lokalnie wartości te byłe znacznie większe 

(niedopuszczalne dla tego typu przepławki) np. miedzy komorami 11 i 12, różnica 

wynosiła ok. 0,25 m lub między komorami 10 i 11, spad wynosił ok. 0,18 m (Z.3.4.B.5.).  

W 2014 r. najmniejszą różnicę między poziomem wody odnotowano między komorami 4  

a 5. Wynosiła ona 0,01 m, a największa 0,27 m między komorami 10 a 11 (Z.3.4.B.6).  

W pracy Z.3.4.B.6 stwierdzono, że duże różnice pomiędzy poziomami zwierciadłami 

wody w niektórych przegrodach są spowodowane dużymi lokalnymi spadkami dna, które 

determinują warunki hydrauliczne panujące w komorach przepławki.  

Zmienne spadki wpływają nie tylko na układ zwierciadła wody, ale także na 

lokalną zmienność wartości prędkości przepływu wody w przepławce. W komorach 

odcinka ujściowego prędkości są znacznie mniejsze niż na odcinku środkowym, gdzie 

występują duże spadki. W 2013 r. średnia prędkość w pionie w szczelinie przegrody  nr 1 

wynosiła 0,19 ms-1, a średnia prędkość w osi szczeliny przegrody nr 10 wynosiła 

 0,466 ms-1. Powyższe spostrzeżenia dotyczą również prędkości maksymalnych 

(Z.3.4.B.5). W pracy Z.3.4.B.6 wykazano, że maksymalne prędkości wody we wszystkich 

badanych punktach przepławki seminaturalnej mieściły się w dopuszczalnym zakresie 

ponieważ nie przekraczały 0,8 ms-1.  

Nieco odmienne warunki panowały na odcinku przepławki technicznej. Pomiary 

wykonano przy przepływie Q1 = 0,096 m3·s-1, oraz Q2 = 0,030 m3s-1. Istotny jest tutaj wlot 

do przepławki, jak i połączenie z przepławką seminaturalną. Dla pomiaru przy przepływie 

Q1  średnia prędkość w pionie wylotowym z części technicznej wynosiła 0,36 ms-1. 

Średnia prędkość w pionie na wlocie do betonowej części przepławki z racji niewielkich 

wymiarów tego wlotu wynosiła 1,74 ms-1 (Z.3.4.B.5). Dla pomiaru przy przepływie Q2 

średnia prędkość wody w pionie hydrometrycznym wylotu części technicznej wynosiła  
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0,31 m · s-1, a maksymalna wartość wynosiła 0,41 m · s-1. Średnia prędkość wody w pionie 

hydrometrycznym wlotu części betonowej przepławki dla ryb, ze względu na jej niewielki 

rozmiar, wynosiła 1,61 m∙s-1, a maksymalna 2,70 m·s-1 (Z.3.4.B.6). Prędkości te znacznie 

przekraczały wartości dopuszczalne, co może znacząco utrudniać migrację ryb. Przyczyną 

tak dużej prędkości przepływu wody na wlocie do przepławki był fakt, że w dniu 

pomiarów terenowych zasuwa regulująca dopływ wody do przepławki została otwarta 

tylko na 0,10 m. W pracy Z.3.4.B.6 stwierdzono, że sprawność przepławki dla ryb 

poprawiłaby się, gdyby podniesienie zasuwy na wlocie wody do kanału przepławki było 

większe.  

Oprócz średnich prędkości przepływu wody w szczelinach przegród między 

kolejnymi komorami zmierzone zostały także wartości prędkości przepływu wody  

w komorze nr 3 (Z.3.4.B.5) i komorze nr 6 (Z.3.4.B.6). W komorze nr 3 prędkości 

pomierzono w 7 pionach hydrometrycznych. Ze względu na okres wegetacyjny, w jakim 

odbyły się pomiary terenowe, dno komory nr 3 porastała bujna roślinność wodna. 

Spowodowało to powstanie licznych obszarów o zmniejszonych prędkościach przepływu. 

Roślinność stworzyła miejsca, w których organizmy migrujące mogły odpocząć. Pion nr 3 

(komora 3) znajdował się na dnie płaskim, pozbawionym roślinności. Z uwagi na te 

warunki, tzn. brak przeszkód powodujących spowolnienie nurtu wody, zmierzona wartość 

prędkości średniej, na tle innych pomiarów z tej komory była wysoka, bo wyniosła aż 

0,258 m3s-1. Dla porównania, w pionie nr 5 średnia prędkości była niemal zerowa.  

W komorze 6 wykonano pomiary prędkości w trzech pionach. Analiza prędkości 

przepływu przeprowadzona w komorze 6 wykazała, że ich wartości były większe niż  

w komorze 3, co wynikało ze spadków dna koryta przepławki. Porównanie pomierzonych 

wartości z dopuszczalnymi wskazuje, że w komorze 3 i 6 przepławki Skórka występowały 

korzystne warunki migracji nawet dla najsłabszych organizmów. 

Problemem w przypadku przepławki seminaturalnej jest przygotowanie dobrego 

projektu i jego prawidłowa realizacja. Kolejną kwestią są problemy eksploatacyjne. 

Na etapie projektowania przepławki na stopniu wodnym w Skórce przyjęto, że ilość wody 

potrzebna do prawidłowego działania przepławki dla ryb wynosi Q = 0,30 m3s-1,  

a maksymalna prędkość przepływu v = 1,43 ms-1. Projektowana różnica poziomów 

zwierciadła wody między przegrodami wynosi 0,15 m, a głębokość wody w przepławce 

mieści się w zakresie od 0,6 do 0,8 m. Analiza wyników pomiarów w terenie 

przeprowadzonych w 2013 i 2014 r. wykazała, że projektowane natężenie przepływu oraz 

inne parametry hydrauliczne nie zostały zapewnione. Rzeczywiste natężenie przepływu 

było dużo mniejsze od projektowanego, prędkość wody na wlocie większa, a głębokości w 

niektórych komorach zbyt małe.   

Badania różnic w układzie zwierciadła wody pomiędzy komorami oraz rozkładów 

prędkości w przepławce Pomiłowo wskazały, że pomierzone wartości są zgodne  

z dopuszczalnymi na odcinku od wlotu wody do przepławki do komory jedenastej. 

Natomiast z uwagi na niski poziom zwierciadła wody w dolnym stanowisku stopnia 

wodnego Pomiłowo różnice w poziomach zwierciadła wody między kolejnymi komorami  

przepławki (12 – 15) przekroczyły wartości dopuszczalne i uniemożliwiły swobodną 

migrację ryb. 
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Analizowana przepławka w obrębie stopnia wodnego Skórka na rzece Głomia nie 

jest skuteczna. Najbardziej niekorzystne warunki przepływu występują na styku pomiędzy 

techniczną i seminaturalną częścią przepławki oraz na wlocie wody do przepławki. Analiza 

danych terenowych wykazała, że różnice w poziomie wody między komorami nie są 

znaczące, z wyjątkiem różnicy między komorami 10 i 11 lub 11 a 12, gdzie zostały 

przekroczone dopuszczalne wartości spadu. Wartości prędkości w przepławce dla ryb 

według pomiarów z 2013 i 2014 r. oscylują w granicach wartości pozwalających na 

swobodną migrację ryb. Na podstawie wyników badań terenowych przedstawionych  

w pracach Z.3.4.B.5 i Z.3.4.B.6 stwierdzono, że organizmy obecne w rzece Głomii 

mogłyby migrować, jeśli otwarcie zasuwy na wlocie do przepławki zostałoby zwiększone. 

Spowodowałoby to zmniejszenie prędkości przepływu wody na wlocie, wzrost poziomu 

wody w komorach, a co za tym idzie zwiększenie głębokości i zmniejszenie prędkości 

przepływu wody.   

Wykazano, że istotne z punktu widzenia eksploatacji przepławki i warunków 

hydraulicznych w niej panujących, są lokalne wartości prędkości i spadu między 

komorami. W omówionych pracach wykazano, że różnice poziomu zwierciadła wody 

między komorami nie są stałe na długości przepławki. W przypadku analizowanej 

przepławki na stopniu wodnym Skórka przekroczenia poszczególnych parametrów 

hydraulicznych w przekrojach wykluczały lokalnie możliwość prawidłowego 

funkcjonowania urządzenia migracyjnego. Szczególnie newralgiczne było połączenie 

części technicznej z seminaturalną. Wykazano konieczność przeprowadzenia 

kompleksowych badań nie tylko wybranych komór (wlotowa, wylotowa) ale całej 

przepławki. Ze względu na warunki geometryczne i hydrauliczne nie należy posługiwać 

się wartościami przeciętnymi, jak to robiono do tej pory, a wykonywać szczegółowe 

badania we wszystkich przegrodach i szczelinach.  

 

Cel 3: Sprawdzenie przydatności modelowania matematycznego przy projektowaniu 

 i analizie funkcjonowania przepławek 

  Z uwagi na problemy eksploatacyjne związane z przepławkami dla ryb do oceny 

warunków hydraulicznych warto wykorzystać oprogramowanie komputerowe. 

Modelowanie matematyczne umożliwia szersze spojrzenie na analizowany problem. 

Dlatego ważnym celem było sprawdzenie możliwości wykorzystania oprogramowania 

komputerowego do modelowania parametrów hydraulicznych przepływu wody  

w przepławce. Jednymi z podstawowych parametrów określających prawidłowe 

funkcjonowanie przepławki są głębokości wody w komorach, różnice między rzędnymi 

zwierciadła wody w kolejnych komorach oraz wartości prędkości. Dane takie można 

uzyskać na podstawie modelowania matematycznego np. z wykorzystaniem programu 

HEC – RAS. Program ten jest używany powszechnie do modelowania odcinków rzek i na 

podstawie wiedzy autora opracowania wynika, że do modelowania tego typu zagadnienia 

był wcześniej wykorzystywany w ograniczonym zakresie (Z.3.4.B.4). 

Do modelowania podstawowych parametrów hydraulicznych przepływu wody 

 w przepławkach, które zostały opisane w pracach Z.3.4.B.4 i Z.3.4.B.7 wykorzystano 
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program HEC – RAS w wersji 5.0.3. Danymi niezbędnymi do przygotowania modeli była 

geometria przepławek oraz podstawowe dane hydrauliczne. Przygotowano dwa modele na 

podstawie danych uzyskanych z badań przepławki szczelinowej na stopniu Pomiłowo na 

rzece Wieprzy (Z.3.4.B.4) oraz przepławki zlokalizowanej na stopniu wodnym Skórka na 

rzece Głomii (Z.3.4.B.7). Oprócz geometrii przepławek do modelu matematycznego 

zadano wartości dolnego i górnego warunku brzegowego. Jako dolny warunek brzegowy  

w przepławce w Pomiłowie zadano znaną z pomiarów rzędną zwierciadła wody, która była 

równa 17,68 m n.p.m, a górnym warunkiem było natężanie  przepływu wody pomierzone 

w czasie badań terenowych Q = 0,754 m3s-1 (Z.3.4.B.4). Założonymi warunkami 

brzegowymi do obliczeń przeprowadzonych dla przepławki Skórka była rzędna 

zwierciadła wody na wylocie z przepławki równa 77,259 m n.p.m. oraz przepływ równy 

0,081 m·3s-1 (Z.3.4.B.7). 

W kolejnym kroku wykonano identyfikację i weryfikację parametrów modelu 

matematycznego  takich jak: współczynniki szorstkości - n, funkcja Ineffective flow areas 

- In, współczynniki zwężenia - Z i rozszerzenia - Ro, współczynniki wydatku - W, których 

oznaczenia stosowane w dalszej części tekstu podano w nawiasach. Funkcja In umożliwia 

uwzględnienie zmniejszenia prędkości przepływu wynikającego z występowania 

przegrody w przepławce. Współczynniki Z i Ro uwzględniają wielkość zmian  kształtu 

przekrojów poprzecznych. Współczynnik W zmniejsza wartość teoretyczną natężenia 

przepływu uzyskiwaną ze wzorów wynikającą z wpływu wymiarów, kształtu i grubości 

przegrody (Fuentes Pérez i in., 2017), oraz głębokość i prędkość wody (Marriner i in. 

2016). W tabeli 1 zestawiono parametry modelu HEC – RAS poddane identyfikacji  

i weryfikacji w obliczeniach hydraulicznych przepławki dla ryb. Obliczenia zostały 

przeprowadzone w 11 wariantach, które oznaczono symbolami S1 – S11. 

Dla przepławki na stopniu w Pomiłowie stwierdzono niewielki wpływu 

współczynnika szorstkości n na wyniki obliczeń, do modelowania przyjęto wartość  

0,03 m-1/3s. W obliczeniach dla przepławki na stopniu Skórka (Z.3.4.B.7), w pierwszym 

etapie identyfikacji parametrów wykonano obliczenia dla symulacji S1, S2, S3 bez 

wykorzystania dodatkowych funkcji programu, zmieniając jedynie współczynnik 

szorstkości. Analiza uśrednionych różnic pomiędzy pomierzonym, a obliczonym układem 

zwierciadła wody w przepławce na stopniu Skórka wskazała, że najmniejszą wartość 

uzyskano dla wariantu S2 (0,133 m), a największa dla symulacji S1 (0,182 m). 

Najkorzystniejszą wartość współczynnika korelacji R = 0,994 otrzymano dla S2. Dlatego 

do dalszych obliczeń przyjęto założone wartości współczynnika n dla symulacji S2.  

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że roślinność wpływa istotnie na 

zmienność współczynników n w przepławce dla ryb o charakterze seminaturalnym. 
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Tabela 1. Zestawienie parametrów modelu matematyczne HEC – RAS dla 

przepławki Skórka; S1 – S11 kolejne warianty obliczeniowe 

Warianty 
obliczeń 

Współczynnik szorstkości 
n Ineffective 

flow areas - 
In 

Współczynnik 
zwężenia 

Z 

Współczynnik 
rozszerzenia 

Ro 

Współczynnik 
wydatku 

W Część 
techniczna 

Część 
seminaturalna 

- m-1/3s m-1/3s - - - - 

S1 0,010 0,025 brak 0.1 0.3 wg równania (2) 
Z.3.4.B.7 

S2 0,015 0,030 brak 0.1 0.3 wg równania (2) 
Z.3.4.B.7 

S3 0,020 0,035 brak 0.1 0.3 wg równania (2) 
Z.3.4.B.7 

S4 0,015 0,030 GW 
przegrody 

0.1 0.3 wg równania (2) 
Z.3.4.B.7 

S5 0,015 0,030 GW i DW 
przegrody 

0.1 0.3 wg równania (2) 
Z.3.4.B.7 

S6 0,015 0,030 brak 0.3 0.5 wg równania (2) 
Z.3.4.B.7 

S7 0,015 0,030 brak 0.6 0.8 wg równania (2) 
Z.3.4.B.7 

S8 0,015 0,030 brak 0.1 0.3 wg równania (2) 
+0,1 Z.3.4.B.7 

S9 0,015 0,030 brak 0.1 0.3 wg równania (2) 
Z.3.4.B.7 -0,1 

S10 0,015 0,030 brak 0.1 0.3 wg równania (2) 
- 0,12 Z.3.4.B.7 

S11 0,015 0,030 brak 0.1 0.3 Część 
techniczna wg 
równania (2) - 
0,12 Z.3.4.B.7 

Część 
seminaturalna 

 

W kolejnym etapie  badań (Z.3.4.B.4, Z.3.4.B.7) sprawdzono wpływ zastosowania 

funkcji In na wyniki obliczeń układu zwierciadła wody w przepławkach Pomiłowo  

i Skórka. Zastosowano tę funkcję zgodnie z założeniami symulacji S4 (od górnej wody 

przegrody) i S5 (od dolnej części przegrody). Współczynniki n i W dla symulacji S4 i S5 

były takie same jak dla wariantu S2. W porównaniach uwzględniono również wyniki 

symulacji S2, ponieważ dla tych obliczeń nie uwzględniano funkcji In. Analizując 

otrzymane wyniki średnich różnic między uzyskanymi w programie, a pomierzonymi  

w terenie wartościami zwierciadeł wody stwierdzono, że wynoszą one odpowiednio dla 

symulacji S2 - 0,133 m, S4 - 0,155 m i S5 - 0.157 m. (Z.3.4.B.7). Za korzystną i dającą 

bardziej zbliżone do warunków panujących w terenie wyniki układu zwierciadła wody 

uznano symulację S2, co świadczy o niewielkim wpływie zastosowania funkcji In na 

uzyskane wyniki. Również obliczenia przepławki w Pomiłowie wykazały, że zastosowanie 

omawianej funkcji poprawiło uzyskiwane wyniki w małym stopniu (Z.3.4.B.4), poprzez 

podwyższenie poziomu zwierciadła wody w komorze.    

W pracy Z.3.4.B.4 przedstawiono analizę wpływu różnych wartości 

współczynników Z (zwężenia) i Ro (rozszerzenia) na rzędne zwierciadła wody  
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w przepławce. Wartości współczynnika Z przyjęto od 0,1 do 0,6, a Ro od 0,3 do 0,8. 

Przyjęcie różnych wartości współczynników wynikało z usytuowania danego przekroju 

wzdłuż długości komory przepławki. Wartości współczynników odpowiadające nagłej 

zmianie przekroju zostały wprowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie przegrody,  

a współczynniki odpowiadające łagodnej zmianie przekroju zostały przyjęte w środku 

komory (Z.3.4.B.4). Na podstawie uzyskanych w pracy Z.3.4.B.4 wyników stwierdzono, 

że zmiany omawianych współczynników nie miały istotnego wpływu na wyniki obliczeń 

układu zwierciadła wody w przepławce Pomiłowo.  

Dla przepławki Skórka wykonano również obliczenia, zmieniając wartości 

współczynników Z i Ro (symulacje S6 i S7). Pozostałe parametry i współczynniki  

w modelu hydrodynamicznym zostały przyjęte jak dla symulacji S2. Zwiększenie wartości 

współczynników Z i Ro spowodowało pogorszenie uzyskiwanych wyników. Średnie 

różnice pomiędzy pomierzonymi a policzonymi układami zwierciadeł wody dla symulacji 

nr S6 i S7 wynosiły odpowiednio 0,137 i 0,137m. Najmniejsza średnia różnica (0,133 m) 

została uzyskana dla wartości współczynników Z i Ro założonych w  wariancie S2, czyli 

dla łagodnej zmiany geometrii przekroju (Z.3.4.B.7). 

W pracy Z.3.4.B.4 wykazano, że dokładne określenie współczynników W jest 

niezbędne dla prawidłowego ustalenia różnic poziomów zwierciadła wody między 

komorami. Najbliższe pomiarom terenowym wyniki uzyskano dla współczynnika W 

równego 1,75 m1/2·s-1, po przeliczeniu na współczynnik bezwymiarowy jego wartość 

wyniosła 0,59. Porównując współczynnik W otrzymany na podstawie wzorów z pracy 

Z.3.4.B.4., który wynosił 0,71, oraz uwzględniony w obliczeniach modelu 

matematycznego można stwierdzić niewielką różnicę między nimi. Analizując wyniki 

obliczeń przepławki Pomiłowo zaobserwować, można, że różnice między zmierzonymi  

i obliczonymi poziomami wody zwiększały się konsekwentnie w miarę zbliżania się do 

wylotu kanału przepławki. Największą różnicę w poziomach zwierciadła wody otrzymano 

dla komory 15 i wynosiła ona 0,23 m, a najmniejsze obliczono dla komór 1 oraz 5 i były 

one równe 0,01 m (ryc. 1). Podobne korelacje można zauważyć w innych schematach 

obliczeniowych, które wykorzystują różne warianty czynników (Z.3.4.B.4). 

 
Ryc. 1. Zmierzone i policzone układy zwierciadła wody dla przepławki Pomiłowo 

na rzece Wieprzy 
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Z uwagi na skomplikowaną charakterystykę geometryczną przepławki Skórka  

w pracy Z.3.4.B.7 wyznaczyłem wartość współczynnika W dla każdej przegrody osobno. 

Sprawdzano wpływ zwiększenia i zmniejszenia współczynników W. W symulacjach S8, 

S9, S10 współczynnik W wytarowano dobierając odpowiednie wartości metodą kolejnych 

przybliżeń. Wartość średniej różnicy pomiędzy pomierzonymi a obliczonymi poziomami 

zwierciadła wody dla symulacji S8 wynosi 0,169 m, a współczynnik korelacji R = 0,991; 

dla wariantu S9 odpowiednio 0,083 m, a R = 0,995, dla symulacji S10 - 0,070 m,  

a R=0,995 (Z.3.4.B.7). Na ryc. 2 przedstawiono etapy weryfikacji poszczególnych 

parametrów modelu matematycznego HEC – RAS wraz z ich wartościami oraz 

obliczonymi współczynnikami korelacji liniowej R.  

 

 

Ryc. 2. Etapy weryfikacji poszczególnych parametrów modelu matematycznego  
HEC-RAS dla obliczeń przeprowadzonych na przepławce Skórka 
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Wang i in. (2010), na podstawie przeprowadzonych badań w przepławce 

szczelinowej stwierdzili, że wraz ze wzrostem spadku dna współczynnik W się zmniejsza. 

W badaniach z uwagi na duże różnice w spadkach dna analizowanej przepławki, na 

stopniu wodnym w Skórce między częścią techniczną i seminaturalną przeprowadzono 

dalszą analizę polegającą na sprawdzeniu wpływu zmniejszenia współczynnika W w części 

seminaturalnej na obliczony układ zwierciadła wody. Zmienione wartości współczynników 

W zostały policzone jako symulacja S11 (ryc. 3). Średnia wartość różnicy pomiędzy 

rzędnymi pomierzonymi i obliczonymi dla wariantu S11 wynosiła 0,054 m,  

a współczynnik korelacji R = 0,996. Jako najlepiej odwzorowującą warunki terenowe 

symulację można uznać konfigurację parametrów modelu matematycznego zawartego  

w wariancie S11. Wartości współczynnika W uzyskane dla przepławki na stopniu Skórka 

są zbliżone do uzyskanych przez Rajaratnam i in. (1992). 

 

 
Ryc. 3. Zmierzone i obliczone poziomy zwierciadła wody w przepławce dla ryb 

Skórka 

 

W pracy Z.3.4.B.4 przeanalizowano również możliwości modelowania prędkości 

wody w przepławce dla ryb na stopniu Pomiłowo. Program HEC-RAS oblicza wartości 

prędkości jako średnie dla danego przekroju. Prędkość obliczona w przekroju znajdującym 

się na wylocie z przepławki wynosiła 0,18 m·s-1, a zmierzona wartość to 0,2 m·s-1. Pomiar 

prędkości przeprowadzono również w trzech pionach w komorze 12 (Z.3.4.B.3). Średnia 

prędkość przepływu wynosiła 0,20 m·s-1, a jego wartość obliczona z wykorzystaniem 

programu 0,24 m·s-1 (Z.3.4.B.4). 

Zastosowanie programu HEC-RAS do modelowania układu zwierciadła wody  

i prędkości w przepławce dla ryb wymaga określenia wielu parametrów. Począwszy od 

geometrii obiektu, warunków brzegowych, po współczynniki szorstkości i wydatku. Na 

podstawie przeprowadzonych badań wykonanych dla przepławek na stopniach Pomiłowo  

i Skórka stwierdzono, że jest to narzędzie dające duży potencjał do modelowania 

podstawowych parametrów hydraulicznych przepływu wody w przepławkach dla ryb. 

Współczynniki n wpływają na uzyskiwane wyniki szczególnie w przypadku przepławek 

seminaturalnych. Niewielki wpływ na uzyskiwane wyniki miało zastosowanie funkcji In 
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oraz zmiany współczynników Z i Ro. Największy wpływ na uzyskiwane poziomy 

zwierciadła wody w przepławkach miał współczynnik W, którego poprawne określenie dla 

każdej komory umożliwia uzyskanie wyników bardzo zbliżonych do pomiarów 

terenowych. Niedokładności w uzyskiwanych rezultatach są spowodowane 

skomplikowaną geometrią przepławek, co mogą potwierdzić badania Bombač  i in. 

(2017), którzy stwierdzili, że nawet niewielkie przesunięcie poprzeczne szczeliny (o 0,2 m) 

w osi przegrody, może powodować zmiany w natężeniu przepływu wody rzędu 8% - 16% 

oraz zmiany w maksymalnej prędkości przepływu od 11% do 15%. Modelowanie 

matematyczne pozwala na analizę warunków hydraulicznych przepływu wody w 

istniejących i projektowanych obiektach, które można przeprowadzić dla różnych 

parametrów geometrycznych badanych przepławek dla ryb oraz warunków przepływu 

wody, bez konieczności wykonywania kosztownych badań na modelach fizycznych.  

 

Cel 4: Ocena zastosowania metody foresight przy analizie poszczególnych etapów 

procesu inwestycyjnego związanych z planowaniem i wykonawstwem przepławek dla 

ryb 

W pracy Z.3.4.B.1 wykorzystano metodę foresight, do analizy rozwoju budowy 

przepławek dla ryb w perspektywie roku 2025. Metoda charakteryzuje się 

systematycznym, przyszłościowym sposobem docierania do informacji w celu budowy 

średnio lub długookresowej wizji rozwojowej. Do szczegółowego rozwiązania 

analizowanego problemu wykorzystano następujące metody: burza mózgów, panele 

eksperckie, badania ankietowe, analiza STEEPVL, analiza SWOT, metoda scenariuszowa. 

Wiele czynników wpływa bezpośrednio i pośrednio na możliwości rozwoju 

budowy (projektowanie)  przepławek dla ryb. Zostały one zidentyfikowane  

z wykorzystaniem analizy STEEPVL. Składała się ona z czterech zasadniczych etapów.  

W pierwszym etapie zadaniem ekspertów była identyfikacja czynników STEEPVL 

wpływających na badany obszar. W czasie badań przeprowadzono warsztaty podczas, 

których każdy z ekspertów wskazywał co najmniej trzy czynniki społeczne, 

technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne, aksjologiczne odnoszące się do 

wartości oraz prawne wpływające na różnorodne aspekty rozwoju budowy przepławek dla 

ryb. W kolejnym etapie eksperci wypełnili ankietę, w której wskazali czynniki bardziej 

 i mniej kluczowe w każdej z grup STEEPVL, poprzez nadanie im wartości od 

najmniejszej do największej. W trzecim etapie eksperci dokonali oceny ważności (siły) 

wpływu czynników na rozwój budowy przepławek dla ryb w perspektywie 2025 roku. 

Narzędziem oceny był kwestionariusz badawczy, w którym wykorzystano 7-stopniową 

skalę oceny Likerta (Z.3.4.B.1). W czwartym etapie przeprowadzono badanie ankietowe 

dotyczące przewidywalności (niepewności) czynników STEEPVL (ryc. 4). Badanie było 

zgodne z metodyką trzeciego etapu.  

Na potrzeby niniejszego opracowania zmieniono oznaczenia czynników w stosunku 

do oryginalnego tekstu publikacji Z.3.4.B.1. Największą przewidywalność przypisano 

czynnikom: S1F, T2F, Ekon2F, Ekol3F, P3F, P2F, W2F, L2F (ryc. 2). Największą 

ważność osiągnęły następujące czynniki: S1F, T1F, Ekon1F, Ekol3F, P1F, W2F, L2F. 
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Ryc. 4. Siła i przewidywalność czynników metody STEEPVL  

S1F - Zasoby wykształconych specjalistów inżynierii wodnej, S2F - Skłonność przedsiębiorców do zachowań 

innowacyjnych, S3F - Przygotowanie kadry administracyjnej w zakresie wsparcia działalności przedsiębiorstw 

zajmujących się projektami, T1F -  Oddziaływanie technologii stosowanych w regionie na środowisko, T2F - Stan badań 

w zakresie przepławek dla ryb, T3F - Stan badań wdrożeniowych w zakresie przepławek dla ryb, Ekon1F - Dostępność 

funduszy na budownictwo wodne, Ekon2F - Koszty zakupu materiałów budowlanych, Ekon3F - Skala wsparcia 

publicznego w budownictwie wodnym, Ekol1F - Bariery rozwojowe związane z ochroną środowiska, Ekol2F - Stan 

ekologiczny rzek, Ekol3F - Stan środowiska, P1F - Strategia wspierania inwestycji przepławek dla ryb na poziomie kraju, 

P2F - Promowanie idei przepławek dla ryb w polityce samorządów województwa, P3F - Świadomość instytucji 

państwowych co do znaczenia przepławek dla ryb, W1F - Świadomość ekologiczna, W2F – Wykształcenie, W3F - 

Środowisko naturalne, L1F - Szybkość działania procedur prawnych, L2F - Jakość prawa, L3F - Zakres wymagań 

prawnych w zakresie oddziaływania na środowisko. 

 

 Analizie poddano wartości średnie poszczególnych czynników (Z.3.4.B.1)  

w aspektach ich ważności i przewidywalności. Największe wartości w zakresie ważności 

stwierdzono, dla czynników S1F, oraz Ekon1F, natomiast w zakresie przewidywalności, 

był to również czynnik S1F. 

W pracy Z.3.4.B.1 wykonano również analizę czynników z wykorzystaniem 

metody SWOT z dwóch perspektyw: siły wpływu każdego z nich na możliwości rozwoju 

budowy przepławek dla ryb w roku 2012, oraz w perspektywie roku 2025, a także 

ustalenia hierarchii ważności czynników. Uzyskane w ten sposób informacje posłużyły do 

wyznaczenia średniego poziomu oceny siły wpływu poszczególnych czynników na rozwój 

budowy przepławek dla ryb. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyodrębniono następujące grupy 

czynników: Mocne strony i Słabe strony oraz Szanse zewnętrzne i Zagrożenia zewnętrzne. 

Analiza uzyskanych wyników pozwoliła wyodrębnić w każdej z tych grup czynnik 

charakteryzujący się według ankietowanych największą wagą zarówno w 2012, jak i 2025 

roku. Były to dla grupy Mocne strony: M4F – wykształcona i rozwijająca się kadra 

pracowników, dla grupy Słabe strony: S1F – odejście doświadczonego pracownika, dla 

grupy Szanse zewnętrzne: SZ1F – spójna polityka budowy przepławek dla ryb na poziomie 
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UE, oraz dla grupy Zagrożenia zewnętrzne: Z3F – przygotowanie kadry administracyjnej 

w zakresie umiejętności prawidłowej oceny otrzymanych opracowań i dokumentacji. 

Wykorzystana w pracy Z.3.4.B.1 metodyka pozwala spojrzeć na badany problem 

zarówno w sposób szczegółowy jak i perspektywiczny. Identyfikacja parametrów metody 

STEEPVL umożliwiła opis możliwości rozwoju budowy przepławek dla ryb pod 

względem społecznym, ekonomicznym, ekologicznym, technologicznym, politycznym 

i prawnym.  Analiza mocnych i słabych stron oraz zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych 

pozwoliła na znalezienie, wyodrębnienie oraz określenie siły wpływu czynników na 

rozwój przepławek dla ryb, zarówno w perspektywie 2012 jak 2025 roku. Zastosowanie 

metod foresight umożliwiło dogłębne przeanalizowanie problemów związanych z szeroko 

pojętymi  możliwościami rozwoju przepławek dla ryb.  

 

Podsumowanie: 

Do najważniejszych osiągnięć ww. prac, stanowiących oryginalny wkład w dyscyplinę 

naukową – ochrona i kształtowanie środowiska, zaliczono: 

 wskazanie wpływu istotnych parametrów hydraulicznych i geometrycznych 

charakteryzujących przepływ wody w przepławce dla ryb na efektywność jej 

funkcjonowania; 

 wskazanie, że z uwagi na lokalną zmienność poszczególnych parametrów 

geometrycznych i hydraulicznych, każdy z powtarzalnych elementów przepławki 

(komora, szczelina) należy analizować jako odrębną konstrukcję hydrauliczną; 

 przyjmowane na etapie projektowania równe spady między komorami i rozkłady 

prędkości powinny być weryfikowane w czasie pomiarów terenowych jak i na 

podstawie symulacji przy pomocy modelu matematycznego; 

 wykazanie bardzo dużego wpływu zmian współczynników szorstkości na obliczane 

poziomy zwierciadła wody w poszczególnych komorach dla przepławki 

seminaturalnej;   

 określenie, że program HEC-RAS może być stosowany do modelowania 

podstawowych parametrów przepływu wody w przepławce dla ryb, a największy 

wpływ na uzyskane wyniki mają zmiany współczynnika wydatku szczeliny; 

 stwierdzenie, że metoda foresight może posłużyć do bardzo szczegółowej analizy 

problemów, czynników, mocnych i słabych stron wpływających na poszczególne 

etapy procesu inwestycyjnego przepławek dla ryb.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

5.A. Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 

Przed doktoratem moje zainteresowania naukowe koncentrowały się na badaniach 

procesów transportu rumowiska, erozji podłużnej oraz lokalnej. Badania terenowe 

prowadzono na odcinku rzeki Warty, poniżej zbiornika Jeziorsko (km 484+300), oraz 

odcinku rzeki Prosny między stopniami w Dobrygość (km 149+900) i Mieleszyn (km 

151+500). Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zmiany warunków 

przepływu wody w korycie wywołane piętrzeniem na jazie Dobrygość oraz rozwojem 

roślinności istotnie wpływają na warunki hydrauliczne przepływu na jazie Mieleszyn 

(Z.4.II.D.31).   

Analizowano również warunki przepływu wody oraz zmian układu dna poniżej 

zbiornika Jeziorsko. Stwierdzono, że poniżej zapory wystąpił silny proces erozji o czym 

świadczy obniżenie uśrednionego w przekroju poprzecznym poziomu dna na odcinku od 

km 483+608 do km 480+080 od 2,57 do 1,22 m. (Z.4.II.D.29). W 2005 r. w celu 

ograniczenia procesu erozji podłużnej zostały wybudowane progi stabilizujące nr 3  

(km 480+870) i 4 (km 479+200). Na podstawie przeprowadzonych badań można 

stwierdzić, że spełniły one swoje zadanie i ustabilizowały układ zwierciadła wody od 

dolnego stanowiska progu nr 2 (km 483+657) do stanowiska górnego progu nr 4 (km 

479+200). (Z.4.II.D.32).  

Proces erozji lokalnej był analizowany pod kątem zmian  prędkości, geometrii dna  

i uziarnienia w czasie. Przygotowano dwuwymiarowy model rozkładu prędkości w wyboju 

lokalnym na podstawie wyników badań laboratoryjnych (Z.4.II.D.28). Na podstawie 

wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że w porównaniu z początkiem procesu 

erozji lokalnej średnica d50 wierzchniej warstwy rumowiska rośnie kilkakrotnie,  

a charakterystyczna warstwa bruku powstaje poniżej przekroju o największej głębokości 

rozmycia tylko w przypadku, w którym wartość odchylenia standardowego średnicy ziaren 

jest większa od 2 (Z.4.II.D.30).  

 

5.B. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

Po uzyskaniu stopnia doktora do moich zainteresowań naukowych dołączyły 

zagadnienia związane z problemami eksploatacyjnymi i oceną stanu technicznego stopni 

wodnych, analizą wpływu roślinności i rumoszu na warunki przepływu wody na terenach 

zalewowych. Kontynuowano badania związane z transportem rumowiska i analizą 

rozkładów prędkości w wyboju lokalnym. Wykorzystano metody wielokryterialnego 

podejmowania decyzji do analiz zagadnień związanych z inżynierią, ochroną  

i kształtowaniem środowiska.  

Pozostałe osiągnięcia naukowe poza głównym nurtem badawczym, można podzielić 

tematycznie w następujący sposób: 

1. Problemy eksploatacji stopni wodnych. 

2. Wpływ roślinności na kształtowanie przepływu w rzekach. 
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3. Ocena wpływu transportu rumowiska na kształtowanie procesów 

hydromorfologicznych. 

4. Wykorzystanie metody wielokryterialnego wspomagania decyzji w zagadnieniach 

związanych z inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska.  

 

Problemy eksploatacji stopni wodnych 

Podjęta tematyka badawcza znajduje swoje uzasadnienie w problemach 

eksploatacyjnych zbiorników małej retencji oraz stopni wodnych. Z jednej strony jest duża 

liczba w/w obiektów, a z drugiej brakuje właściwej analizy ich funkcjonowania oraz 

problemów eksploatacyjnych. Zakres badań był związany z analizą funkcjonowania 

wybranych elementów stopnia wodnego, analizą stanu technicznego, procesami 

zachodzącymi poniżej budowli wodnej i sposobami zapobiegania ich negatywnym 

skutkom.   

Przebudowa poszczególnych obiektów hydrotechnicznych, których stan techniczny 

wymaga modernizacji powinna uwzględniać charakterystykę funkcjonowania wszystkich 

elementów stopnia, aby uniknąć potrzeby poprawy działania elementów już 

zmodernizowanych. Przykładem zmodernizowanego obiektu jest stopień wodny Skórka, 

na którym został wybudowany nowy jaz i przepławka. Rozmieszczenie poszczególnych 

elementów stopnia wodnego Skórka jest niekorzystne w kontekście zapewnienia 

odpowiedniego prądu wabiącego ryby, ponieważ elektrownia wodna pracująca przez 

większą część roku zlokalizowana jest na kanale derywacyjnym, a przepławka przy jazie, 

który pracuje głównie w okresach większych przepływów (Z.4.II.D.13). 

Ważnym aspektem eksploatacyjnym jest ocena stanu technicznego budowli 

wodnych, której przeprowadzenie umożliwia określenie działań naprawczych, jakie należy 

przeprowadzić na ocenianej budowli. Do oceny stanu technicznego wykorzystano metodę 

zaproponowaną przez Zawadzkiego (Z.4.II.D.25). Przeanalizowano stan techniczny 

wybranych elementów budowli hydrotechnicznej i umocnień zbiornika Maltańskiego. Stan 

urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz elementów stalowych jazu nie budził zastrzeżeń. 

Nieco gorzej oceniono elementy betonowe (ocena dobra), na których widoczne były 

przebarwienia, przesiąki. Umocnione brzegi Jeziora Maltańskiego uzyskały ocenę dobrą  

i zadawalającą. Podsumowując, niewątpliwą zaletą wykorzystywanej oceny jest łatwość, 

przystępność i czytelność w wystawianiu ocen. Wnioski uzyskane na jej podstawie mogą 

być przydatne w praktyce inżynierskiej (Z.4.II.D.25). 

Kolejnym obiektem, którego stan techniczny został określony był jaz Dobrzyca. 

Uzyskana niezadowalająca ocena budowli wynika m.in. z braku urządzeń wyciągowych, 

zarówno dla zamknięć jazu, elektrowni wodnej i przepławki oraz ze stanu betonowych, 

elementów konstrukcji całego stopnia wodnego. Brakuje również piezometrów, reperów 

 i łaty wodowskazowej (Z.4.II.A.5). 

Głównymi problemami eksploatacyjnymi związanymi z przepływem wody 

w korycie rzeki poniżej zbiornika jest proces erozji lokalnej i podłużnej. Badania procesu 

erozji poniżej zbiornika Jeziorsko wykazały, że poniżej progu nr 4 (km 479+150) na 

odcinku do przekroju wodowskazowego w miejscowości Uniejów (P 22, km 465+850) 
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ciągle można zauważyć zmniejszające się wartości  uśrednionych rzędnych dna 

(Z.4.II.D.20). 

Jednym z elementów stopnia wodnego jest elektrownia wodna. Ważnym aspektem 

związanym z jej funkcjonowaniem jest odpowiednie zaprojektowanie krat, które 

zabezpieczają turbinę przed materiałem roślinnym, śmieciami i innymi elementami 

niesionymi przez rzekę. Konstrukcja krat wymaga dobrania odpowiedniego kształtu 

prętów oraz ich nachylenia w kierunku dna koryta. Na podstawie badań laboratoryjnych 

krat o różnych kształtach (cylindryczny, kątownik lub płaskownik) stwierdzono,  

że najmniejsze straty generują pręty cylindryczne nachylone pod kątem 30° (Z.4.II.D.22). 

Zastosowanie krat powoduje zmniejszenie wysokości spadu, które wynika ze strat 

wejściowych na wlocie do kanału, straty na prętach i konstrukcjach nośnych krat, strat 

tarcia wody o ściany wlotu i strat spowodowanych obecnością wnęk bocznych.  

W kontekście eksploatacji ważną kwestią jest czyszczenia krat. Zbyt rzadkie czyszczenie 

krat może powodować wzrost strat porównywalny z sumaryczną wartością wszystkich 

strat wynikających z konstrukcji kraty, a czasami nawet tę wartość przekroczyć. Nawet 

tylko 10-procentowy stopień przesłonięcia, w niekorzystnych warunkach geometrii 

przekroju, może powodować prawie 10 cm straty na spadzie (Z.4.II.D.7). 

Ważnym aspektem prawidłowego działania stopnia wodnego jest prowadzenie 

racjonalnej gospodarki wodnej (zmiany poziomu piętrzenia, rozdział przepływu wody). 

Powinna ona uwzględniać wpływ danego działania na warunki przepływu wody powyżej 

 i poniżej piętrzenia. Dlatego ważnym zagadnieniem jest odpowiedni rozdział wody na 

poszczególne elementy stopnia.  Należy podkreślić, że rozdział wody powinien 

uwzględniać w pierwszej kolejności zapewnienie potrzeb biologicznych (przepływ 

nienaruszalny, ciągłość migracji – praca przepławki), a następnie pokrycie potrzeb MEW  

z uwzględnieniem przepustowości turbin oraz możliwości utrzymania poziomu piętrzenia 

w danych warunkach hydrologicznych (Z.4.II.D.9). W pracy Z.4.II.A.5 przeanalizowano  

różne scenariusze przepuszczania wód przez poszczególne elementy stopnia wodnego 

Dobrzyca na rzece Głomii. Na podstawie analizy stwierdzono, że przepustowość 

wszystkich obiektów stopnia pozwala na bezpieczne przepuszczenie wody miarodajnej 

(Z.4.II.A.5).  

 

Wpływ roślinności na kształtowanie przepływu w rzekach 

Roślinność ma ogromny wpływ na kształtowanie przepływu w korytach rzecznych, 

rowach i kanałach, szczególnie na ich przepustowość. Ten element krajobrazu powoduje 

ograniczenie przepustowości koryta, może przyczyniać się do występowania podtopień  

i zalań terenów przyległych do cieku oraz zwiększać ryzyko szkód powodziowych. 

Rosnąca wzdłuż skarp oraz na terenach zalewowych roślinność wpływa na spowolnienie 

przepływu wody, zmniejszenie powierzchni czynnej przekroju poprzecznego koryta oraz 

zmianę wartości oporów ruchu (Z.4.II.D.10). Dlatego identyfikacja charakterystyk 

roślinności i jej wpływu na warunki przepływu jest bardzo ważna. Do roślinności 

występującej na terenach zalewowych możemy zaliczyć trawy, trzciny, krzewy i drzewa. 

Struktura roślinności zmienia się w czasie, co wynika z jej cyklu rozwoju. Rośliny co roku 
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przechodzą fazę wzrostu, kwitnienia oraz rozkładu. W korycie głównym i na terenach 

zalewowych występuje nie tylko roślinność żywa ograniczająca przepustowość, ale 

również z częściami martwymi liści, gałęzi, czasami drzew nazywanych rumoszem, które 

podczas wystąpienia dużego natężenia przepływu są transportowane przez wodę 

 i napotykając strukturę porowatą mogą osadzić się na niej, dodatkowo znacząco 

ograniczając przepustowość koryta rzecznego lub terenów zalewowych.  

Teren zalewowy jest to pas leżący wzdłuż cieku wodnego. Bardzo często 

roślinność występująca w tym pasie złożona jest z roślin jednorocznych, krzewów oraz 

drzew, o różnej wysokości i charakteryzujących się różnym zagęszczeniem. Pozostawienie 

roślinności procesom naturalnej sukcesji prowadzi do jej znaczącego rozwoju na części 

międzywala. Dlatego część z tych obszarów na odcinku rzeki Warty powyżej zbiornika 

Jeziorsko wykorzystywana jest rolniczo jako pastwiska i łąki, co powoduje znacznie 

zmniejszenie tempa rozwoju roślinności oraz obniżenie poziomu zwierciadła wody 

podczas powodzi (Z.4.II.D.23).  

Wśród roślinności występującej na terenach zalewowych wyróżniamy roślinność 

zanurzoną, częściowo zanurzoną, a także elastyczną, sztywną, której wpływ na warunki 

przepływu może być opisany takimi parametrami jak, prędkość przepływu wody, 

współczynnik szorstkości Manninga, współczynnik oporu, równanie opisujące prędkość 

wg Darcy-Weisbacha. 

Jednym z podstawowych parametrów opisujących warunki hydrodynamiczne 

w korycie rzeki jest prędkość płynącej wody. Dlatego w korycie laboratoryjnym dla dna  

o różnej szorstkości przeprowadzono badania rozkładów prędkości z wykorzystaniem: 

sondy elektromagnetycznej Valeport (FLAT Model 801), hydroakustycznej (Son Tek, 

MicroADV) i urządzenia ADCP Stream Pro. Bardziej zbieżne wyniki uzyskano dla sondy 

elektromagnetycznej i hydroakustycznej niż dla urządzenia ADCP Stream Pro  

(Z.4.II.D.2). Dalsze badania przeprowadzono w korycie laboratoryjnym z roślinnością 

krzewiastą, a badanie prędkości wykonano z wykorzystaniem sondy ADV oraz mikro 

młynka. Wykresy rozkładu prędkości uzyskane za pomocą sondy ADV i mikro młynka 

charakteryzują się innym kształtem. Wyniki uzyskane sondą ADV charakteryzują się 

mniejszymi pulsacjami prędkości (Z.4.II.D.17).  

Oprócz badań laboratoryjnych przygotowano analityczny model rozkładów 

prędkości dla roślinności zanurzonej. Obecność różnych gatunków roślin w jednym 

miejscu prowadzi do powstania dwóch lub trzech stref o różnych gęstościach, które zostały 

uwzględnione w przygotowanym modelu analitycznym. Na podstawie przeprowadzonych 

badań i analiz porównawczych można stwierdzić, że w każdej warstwie roślinności  

o jednorodnej strukturze wartości prędkości są stałe. Wartość prędkości w dolnej warstwie, 

o większej gęstości struktury roślinnej jest mniejsza niż wartość prędkości w warstwie 

górnej, w której struktura gęstości roślinności jest mniejsza (Z.4.II.A.2).  

Ważnym aspektem analiz związanych z przepustowością rzek i kanałów jest 

określenie wpływu rozwoju roślinności wyrażanej zmianami współczynnika szorstkości na 

obliczeniową przepustowość koryta Z.4.II.D.10. Na podstawie analizy otrzymanych 

wyników można stwierdzić, że kanały ziemne porośnięte roślinnością niską (współczynnik 

szorstkości 0,03 m-1/3·s) mają mniejszą przepustowość o około 40% w stosunku do 
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kanałów czystych. Rowy zaniedbane, na których stwierdzić można wieloletnie braki  

w konserwacji bieżącej, charakteryzują się mniejszą przepustowością o około 80%. Może 

to stanowić zagrożenie podtopieniami gruntów do nich przyległych (Z.4.II.D.10).  

Drugim z parametrów charakteryzującym roślinność jest współczynnik oporu.  

W artykule Z.4.II.A.4. przeanalizowano wpływ wzrostu różnych gatunków wierzby, które 

występują w dolinie rzeki Warty, na wartość współczynnika oporu. Pierwszy scenariusz 

badań obejmował jedynie zmianę średnicy (roślinność rosła na poletku uprawnym), 

podczas gdy gęstość pozostawała stała. W drugim scenariuszu modelowa roślinność rosła 

w niekontrolowany sposób. Stwierdzono, że zmniejszenie przepływu może sięgać 45% dla 

scenariuszy, w których jedynym rozważanym czynnikiem był wzrost średnicy (przy stałej 

gęstości) i do 70% w przypadku wzrostu gęstości roślinności. Dokładna znajomość tempa 

wzrostu roślinności może pomóc w racjonalnym zarządzaniu i utrzymywaniu 

przepustowości naturalnych dolin rzecznych (Z.4.II.A.4).  

W dalszych badaniach przedstawiono metodologię i obliczenia średnich 

przepływów z wykorzystaniem współczynników szorstkości Manninga i oporu Darcy-

Weisbacha. Na podstawie znanej geometrii kanału obliczono średnie prędkości  

i przeprowadzono analizę dla różnych współczynników oporu w zależności od gęstości 

 i stadium rozwoju roślinności. Porównując prędkości obliczone empirycznie (równanie 

Manninga lub Darcy'ego-Weisbacha) z prędkościami określonymi na podstawie badań 

laboratoryjnych, można zaobserwować lepszą zbieżność wyników w sezonie 

wegetacyjnym niż poza sezonem wegetacyjnym. W tym kontekście ulistnienie krzewów na 

terenach zalewowych znacząco wpływa na uzyskiwane wyniki. Można zatem założyć, że 

liście wpływają znacząco na średnie prędkości wody w korycie (Z.4.II.D.14).  

Kolejnym ważnym aspektem związanym z ograniczeniem przepustowości koryta 

jest zmniejszanie pola powierzchni czynnego przekroju przez rumosz roślinny. W pracach 

Z.4.II.D.4 i Z.4.II.D.21 przeanalizowano prawdopodobieństwo spowolnienia przepływu  

w wyniku występowania rumoszu roślinnego w czasie wezbrania na terenach porośniętych 

roślinnością krzewiastą oraz drzewami. Badania wykazały, że prawdopodobieństwo 

zablokowania resztek roślinnych na cylindrycznych elementach imitujących krzewiastą  

i drzewiastą roślinność zależy od kształtu rumoszu, prędkości przepływu wody oraz ilości 

 i gęstości roślinności. Prawdopodobieństwo zablokowania rumoszem jest większe 

 w przypadku elementów w kształcie kwadratu niż w kształcie elipsy i zmniejsza się wraz 

ze wzrostem głębokości wody w kanale hydraulicznym (Z.4.II.D.4). W pracy Z.4.II.D.21 

stwierdzono, że krzewy na terenach zalewowych wraz z osadzającym się na nich 

materiałem organicznym "uszczelniają" kanał i powodują zmniejszenie czynnej 

powierzchni przepływu wody.  

 

Ocena wpływu transportu rumowiska na kształtowanie procesów 

hydromorfologicznych 

Geometria koryta rzecznego ulega ciągłym zmianom w wyniku przemieszczania się 

cząstek materiału z którego zbudowane jest dno koryta. Płynąca woda, powoli, lecz stale 

powoduje rozmycie dna koryta, brzegów i transportuje  ze swym biegiem materiał  
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w postaci rumowiska organicznego i mineralnego. W wyniku tych procesów 

transportowany materiał przemieszczany jest z terenów górzystych i wyżynnych na 

nizinne. Podstawowy podział transportu mówi o  rumowisku wleczonym, unoszonym i 

zawieszonym. Dlatego ważne jest poznanie parametrów granicznych, przy których 

następuje włączenie poszczególnych elementów rumowiska w dany rodzaj 

przemieszczania się ziaren. Transport rumowiska jest zakłócany przez występujące w 

korycie rzeki przeszkody, zbiorniki wodne, progi piętrzące. Dlatego analizowano nie tylko 

czynniki wpływające na sam proces transportu rumowiska, ale również przebieg tego 

procesu w wyboju lokalnym.  

Bardzo ważną kwestią jest opis początku ruchu rumowiska oraz określenie 

wielkości jego transportu (Z.4.II.D.5 i Z.4.II.D.6). Ziarno gruntu niespoistego, leżące na 

dnie cieku, utrzymywane jest przez siłę ciężkości pomniejszoną o wypór, natomiast 

poruszane jest przez siłę parcia hydrodynamicznego wywołanego przepływającą wodą.  

To, czy ziarno pozostanie w spoczynku, czy też zostanie poruszone, zależy od relacji 

między siłami utrzymującymi i poruszającymi (Z.4.II.D.5). W rzekach najczęściej 

spotykamy ziarna o zróżnicowanym uziarnieniu; na początek ruchu ma również wpływ 

zjawisko klinowania się drobnych ziaren pomiędzy grubszymi frakcjami oraz sposób 

poruszania się ziarna: saltacja, toczenie, przesuwanie. W pracy Z.4.II.D.5 przedstawiono 

badania Shieldsa, który określił granicę pomiędzy ruchem a spoczynkiem rumowiska 

wleczonego. Innym sposobem określenia początku ruchu rumowiska jest wyznaczenie 

prędkości granicznych przepływu wody. W pracy Z.4.II.D.6 omówiono analityczne 

równania opisujące natężenie transportu rumowiska; formuły te mogą zostać wykorzystane 

do obliczeń uproszczonych zagadnień jednowymiarowych.  

Przedmiotem dalszych badań było poszukiwanie związku między procesem erozji 

w rzece, a warunkami geologicznymi charakteryzującymi podłoże gruntowe na brzegu 

koryta. W tym celu wykonano badania geotechniczne w bliskiej odległości od 

pomierzonych przekrojów poprzecznych rzeki zlokalizowanych poniżej zbiornika 

Jeziorsko. W wyniku przeprowadzonych analiz przygotowany został wieloparametryczny 

model potencjału erozji dna rzeki, w którym siła erozyjna została uzależniona od takich 

parametrów jak wielkość cząstek rumowiska, natężenie przepływu czy względna gęstość 

gruntu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że największy wpływ na erozję 

dna rzeki ma wielkość przepływu.  Przy mniejszych przepływach rośnie jednak znaczenie 

wielkości ziaren (Z.4.II.A.3).  

Na lokalne zmiany warunków przepływu rumowiska mają wpływ różne przeszkody 

np. progi, filary mostowe, które powodują tworzenie rozmyć lokalnych. Dlatego  

w dalszych badaniach przeanalizowano wpływ progów piętrzących na lokalne zmiany dna 

oraz warunki przepływu rumowiska. W analizach przedstawiono wyniki pomiarów 

terenowych przeprowadzonych na dolnym stanowisku progów nr 3 (km 480+902) i nr 4 

(479+225) zlokalizowanych na rzece Warcie. Pomiary terenowe przeprowadzone w latach 

2006-2010 poniżej progu nr 3 wskazały, że na brzegu lewym wytworzyło się odsypisko. 

Porównując pomiary w przekrojach poprzecznych z lat 2006-2009, można stwierdzić 

powiększanie się wyboju lokalnego. W latach 2009-2010 następowało zmniejszanie się 

jego rozmiarów, które było spowodowane wezbraniem z 2010 roku (Z.4.II.D.3).  
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W badaniach zastosowano program SSIIM, który umożliwia trójwymiarowe 

obliczenia charakterystyk przepływu, wody i ruchu rumowiska w rzekach. W programie,  

w celu opisu przepływu turbulentnego, zaimplementowano uśrednioną wersję równań 

Naviera-Stokesa. Do obliczeń całkowitego wydatku rumowiska wykorzystano równanie 

Engelunda i Hansena.   

Ważnym aspektem badań wyboju lokalnego jest określenie prędkości przepływu 

wody, które są jednym z podstawowych czynników determinujących ruch rumowiska.  

W tym etapie badań wykorzystano pomiary terenowe na podstawie, których 

zweryfikowano wyniki uzyskane przy pomocy programu SSIIM. Na podstawie obliczeń 

prędkości dla geometrii wyboju lokalnego pomierzonego poniżej progu numer 4 (km 

479+225) stwierdzono występowanie ujemnych wartości prędkości przydennych, 

szczególnie w przekroju PR-4/3, co świadczy o występowaniu tzw. walca dennego, który 

powoduje zwiększanie tempa rozmywania dna (Z.4.II.D.11). Następnie sprawdzono 

wpływ zagęszczenia siatki oraz różnych modeli turbulencji na uzyskiwane prędkości 

przepływu wody w wyboju lokalnym. Dyskretyzacja w procesie budowania modelu 

numerycznego ma niewielki wpływ na dokładność uzyskanych wyników. Średnie różnice 

między zmierzonymi i obliczonymi prędkościami przepływu wynosiły około 12%. 

Najlepsze wyniki uzyskano dla modelu turbulencji k-ω SST, w którym burzliwa lepkość 

uwzględnia wpływ transportu naprężeń ścinających (Z.4.II.D.26). 

W dalszych analizach wykorzystano program SSIIM do prognozowania zmian dna 

w wyboju lokalnym na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Na podstawie 

pierwszej części weryfikacji stwierdzono, że zastosowanie redukcji krytycznych naprężeń 

ścinających dało większą głębokość wyboju niż użycie algorytmu "Sand slide", niezależnie 

od zastosowanego modelu turbulencji. Model k- dawał większą maksymalną głębokość 

rozmycia niż model k-dla tych samych danych wejściowych (Z.4.II.A.1). 

Przeprowadzono również bardziej szczegółowe obliczenia z wykorzystaniem programu 

SSIIM, w którym przeanalizowano cztery modele A, B, C, D. Jako dane początkowe 

wykorzystano badania innych autorów i własne. Wyniki badań modelowych A i B 

programem SSIIM były związane z procesem identyfikacji i weryfikacji modelu 

matematycznego transportu rumowiska w wyboju lokalnym. Porównanie modelu 

teoretycznego z fizycznym wykazało, że najlepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu 

dodatkowego członu w formule Naviera-Stokesa, przy efektywnej szorstkości podłoża  

ks = 3·d90, a stała w formule na obliczenia wydatku rumowiska wynosiła 0,053, jak 

zaproponował van Rijn.  

W analizach modelem C zaimplementowano do programu SSIIM parametry 

zweryfikowane na podstawie badań terenowych. Stwierdzono, że maksymalna głębokość 

wyboju poniżej umocnienia sztywnego wynosiła około 4 m, co jest w przybliżeniu zgodne 

z wynikami Błażejewskiego (1989). Wyniki "modelu D" wskazują niewielką różnicę 

między obliczoną, a zmierzoną średnią głębokością w przekroju maksymalnej głębokości 

wyboju (Z.4.II.A.6). Stwierdzono, że systematyczne badania terenowe i modelowe rozmyć 

lokalnych pozwalają określić niebezpieczeństwo wystąpienia utraty stateczności progu  

w wyniku jego podmycia. Program SSIIM może być stosowany do prognozowania 

rozwoju rozmycia lokalnego zarówno w warunkach terenowych, jak i laboratoryjnych. 
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Wykorzystanie metody wielokryterialnego wspomagania decyzji w zagadnieniach 

związanych z inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska 

Do moich zainteresowań naukowych można zaliczyć również wykorzystanie metod 

wielokryterialnego wspomagania decyzji (metoda AHP) do rozwiązywania zagadnień 

związanych z inżynierią, kształtowaniem i ochroną środowiska. Metody tego rodzaju 

umożliwiają szersze spojrzenie na analizowany problem poprzez uwzględnienie wielu 

czynników opisujących dane zagadnienie. Wybór najlepszego wariantu następuje poprzez 

rozwiązanie wielu macierzy czynników oraz wyznaczenie wektorów lokalnych 

 i globalnych. 

 W pracy Z.4.II.D.24 wykorzystano metodę AHP do porównania kilku metod 

regulacji rzek oraz wskazania, która w największym stopniu spełnia wymagania techniczne 

i równocześnie zapewnia ochronę ekosystemu koryta cieku. Drzewo hierarchiczne składało 

się z czterech poziomów. Na poziomie pierwszym opisano cel pracy, na drugim 

wyróżniono kryteria techniczne i przyrodnicze, które na poziomie trzecim zostały 

uszczegółowione. Poziom czwarty wyróżniał obiekty poddane regulacji. Analizę 

wariantów rozwiązań regulacji przeprowadzono trzykrotnie, rozróżniając siłę działania 

czynników technicznych i przyrodniczych. Na podstawie analiz stwierdzono, że 

najlepszym rozwiązaniem, zapewniającym zarówno uwzględnienie kryteriów 

technicznych, jak i przyrodniczych, jest rozwiązanie zastosowane w Dobrej (obiekt O1), 

które było również najlepsze przy założeniu 80% przewagi kryteriów technicznych. Przy 

założeniu 80% kryteriów przyrodniczych najlepszym wariantem regulacji były założenia 

wykonane na obiekcie O2 w Sąsiecznicy.  

Sprawdzano wpływ na środowisko stopni wodnych składających się z różnych 

elementów. Jako wzorce do scenariuszy wybrano trzy istniejące obiekty hydrotechniczne 

na rzekach Prosna, Głomia i Gwda. Analizę wykonano z uwzględnieniem takich 

czynników, jak atmosfera, hydrosfera, biosfera, litosfera, zagrożenia naturalne. Największą 

wagę uzyskał czynnik biosfera, a najmniejszą atmosfera. Najbardziej na środowisko 

wpływa stopień Skórka (Z.4.II.D.12). 

W dalszych badaniach z wykorzystaniem metod wielokryterialnych znaleziono 

najskuteczniejszą metodę rekultywacji zbiorników wodnych.  Jako rozwiązania wybrano 

pięć najczęściej stosowanych metod rekultywacji zbiorników: biostruktury, 

biomanipulację, bagrowanie, natlenianie warstw przydennych, inaktywację fosforu. Jako 

czynniki wyróżniono m.in.: skuteczność zabiegów z uwagi na powód degradacji, typ 

zbiornika, niezbędny czas potrzebny do przeprowadzenia procesu, koszty prac oraz źródła 

zanieczyszczeń wpływające na jakość wody w zbiorniku. Inaktywacja fosforu okazała się 

najskuteczniejszą metodą rekultywacji jezior. Metoda ta była najskuteczniejsza niezależnie 

od typu zbiornika, a jej koszty są niewielkie. Inaktywacja fosforu przynosi również 

najlepsze efekty dla terenów zagospodarowanych rolniczo oraz obszarów o intensywnej 

hodowli ryb (Z.4.II.D.19).  

W pracy Z.4.II.D.27 wykorzystano dwie metody podejmowania decyzji - AHP  

i Rembrandt - do określenia najlepszego biologicznego systemu wczesnego ostrzegania 

przed pogorszeniem jakości wody. Biomonitoring jest niezbędny do identyfikacji 
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zanieczyszczeń, ochrony zdrowia ludzkiego, poprawy jakości wody. Według analiz 

metodami wielokryterialnymi najlepszymi biologicznymi systemami wczesnego 

ostrzegania o zmianach jakości wody są bezkręgowce (AHP 49%, Rembrandt 29%), w 

dalszej kolejności glony (AHP 22%, Rembrandt 21%), ryby (AHP 13%, Rembrandt 18%), 

bakterie (AHP 10%, Rembrandt 17%), grzyby (AHP 7%, Rembrandt 15%).  

Kolejne badania z wykorzystaniem metody AHP wykonano dla czterech wariantów 

przydomowej oczyszczalni ścieków. Obliczenia przeprowadzono według priorytetów 

system, odbiornik lub dla obu subkryteriów w równoważny sposób. 

 W przypadku równoważnego znaczenia odbiornika i systemu najbardziej korzystna 

okazała się przydomowa oczyszczalnia ścieków z ciśnieniowym systemem infiltracji do 

gruntu. W wariancie priorytetowo traktującym system, przydomowa oczyszczalnia 

ścieków z systemem ciśnieniowym przeważała nieznacznie nad pozostałymi 

rozwiązaniami. W przypadku uznania za priorytet względów środowiskowych za najlepszy 

wariant należy uznać przydomową oczyszczalnię ścieków z systemem ciśnieniowym 

(Z.4.II.D.15).  

Wybór korzystniejszej dla środowiska naturalnego metody zagospodarowania 

odpadów powydobywczych przedstawiono w pracy Z.4.II.D.18.  W analizach została 

opisana metodyka wyboru sposobu unieszkodliwiania odpadów. Badania obejmowały 

porównanie oddziaływania na środowisko dwóch metod deponowania odpadów 

wydobywczych rudy miedzi: dotychczasową metodę tzw. „na mokro” oraz metodę 

składowania odpadów w postaci zagęszczonej. Stwierdzono, że zastosowanie metody 

deponowania odpadów w postaci zagęszczonej  charakteryzuje się mniejszą szkodliwością 

dla środowiska.  

 

Do najważniejszych osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora w zakresie pozostałego 

dorobku naukowego można zaliczyć: 

 zidentyfikowanie podstawowych problemów eksploatacyjnych występujących na 

stopniach wodnych do których należą: zmiany warunków transportu rumowiska  

w rzece, zmniejszenie spadu elektrowni wodnej w wyniku osadzania materiału 

niesionego przez rzekę na kraty, określenie zdolności przepustowej poszczególnych 

elementów stopnia wodnego, ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych; 

 określenie wpływu roślinności na warunki przepływu wody w rzece i na terenach 

zalewowych poprzez stworzenie modelu analitycznego rozkładów prędkości, ocenę 

wpływu ulistwienia na warunki przepływu wody, określenie prawdopodobieństwa 

przepływu rumoszu roślinnego przez tereny porośnięte roślinnością krzewiastą  

i drzewami; 

 ocena warunków i intensywności transportu rumowiska w rzece ze szczególnym 

uwzględnieniem charakterystyki przepływu wody i procesów transportu w wyboju 

lokalnym na podstawie pomiarów terenowych oraz przy wykorzystaniu 

trójwymiarowego oprogramowania komputerowego;  
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 wskazanie możliwości zastosowania metod wielokryterialnego wspomagania decyzji 

do określenia najkorzystniejszej metody regulacji rzek, najskuteczniejszej metody 

rekultywacji zbiorników wodnych, sposobu eksploatacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków, technologii unieszkodliwiana odpadów i innych. 
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Zgrabczyński J. (2007), Identyfikacja i ocena sprawności przepławek dla ryb  

w regionie wodnym Warty, Nauka Przyroda Technologie, 1(2), 35, 
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6. Zestawienie dorobku naukowo – badawczego 

Całkowity dorobek to 45 prace. Na 45 prac składają się 4 rozdziały w monografii, 

redakcja jednej monografii, 40 prac opublikowanych w czasopismach recenzowanych  

z czego 8 w czasopismach z IF. Opublikowałem 17 prac w języku angielskim oraz 28  

w języku polskim.  

Łączna liczba punktów wg. MNiSW to 429, z których do osiągnięcia wynikającego  

z art. 16 ust. 2 ustawy, wyłączono 7 prac o łącznej liczbie punktów 65. Liczba prac z IF 

wynosi 8, sumaryczny IF = 8,626. Liczba cytowań według WoS wynosi 13 (bez 

autocytowań 9), Indeks Hirscha wg WoS wynosi 2. Liczba cytowań wg bazy Google 

Scholar 70, a indeks Hirscha wg tej bazy 4.     

 

Tabela. 2. Zestawienie dorobku z uwzględnieniem oceny punktowej czasopism wg 

MNiSW oraz IF za rok publikacji 

Nazwa czasopisma Liczba 
publikacji 

Liczba punktów 
wg. MNISW za 

dany rok 

Sumaryczna 
liczba punktów 

MNiSW 

Sumaryczny 
IF za rok 
wydania 

Water 1 30 30 2,069 
Geological Quarterly 1 20 20 1,128 

Polish Journal of 
Environmental Studies 

1 15 15 1,120 

Rocznik Ochrona Środowiska 5 15 75 4,309 
Aparatura Badawcza i 

Dydaktyczna 
1 5 5  

Nauka Przyroda Technologie 3 5x1 
0x2 

5  

Acta. Sci. Pol., Formatio 
Circumiectus 

11 5x5 
10x6 

85  

Gospodarka Wodna 5 9x4 
4x1 

40  

Journal of Ecological 
Engineering 

5 12 60  

Inżynieria Ekologiczna 3 9 27  
Przegląd Naukowy. Inżynieria 
i Kształtowanie Środowiska 

2 2 4  

Journal of Agribusiness and 
Rural Development 

1 
 

13 13  

Journal of Water and Land 
Development 

1 14 14  

     
Redakcja monografii w języku 

polskim 
1 20 20  

Rozdziały w monografiach 4 4 16  
Suma 45  429 8,626 
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Tabela 3. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowo – badawczego z uwzględnieniem 

języka publikacji 

Rodzaj 
publikacji 

Język 
Przed doktoratem Po doktoracie 

Łącznie 
Indywidualne Zbiorowe Łącznie Indywidualne Zbiorowe Łącznie 

W czasopismach 
z IF 

A - - - - 7 7 7 
P - - - - 1 1 1 

Prace oryginalne 
opublikowane w 

czasopismach 
recenzowanych 

A - - - - 10 10 10 

P - 5 5 - 17 17 22 

Rozdziały w 
monografiach 

A - - - - - - - 
P - - - 1 3 4 4 

Redakcja 
monografii 

P - - - - 1 1 1 

Publikacje 
łącznie 

A - - - - 17 17 17 
P - 5 5 1 22 23 28 

Publikacje 
łącznie 

 - 5 5 1 39 40 45 

 

7. Osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie 

Od początku zatrudnienia działalność dydaktyczna była silnie związana z 

działalnością naukową. Prowadząc liczne badania terenowe praktycznie przygotowywałem 

się do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Inżynieria rzeczna, Gospodarka wodna, 

Budownictwo wodne, Ryzyko i zagrożenie powodziowe, Małe elektrownie wodne. Będąc 

kierownikiem takich przedmiotów jak: Konstrukcje i eksploatacja budowli regulacyjnych, 

Budowle piętrzące, Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, 

wykorzystywałem wiedzę zdobytą podczas prowadzenia przeze mnie działalności 

naukowej oraz licznych wyjazdów i szkoleń organizowanych przez SITWM. Prowadzę 

zajęcia nie tylko ze studentami Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki 

Przestrzennej, ale również Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.  

Staram się popularyzować naukę poprzez uczestniczenie w warsztatach 

organizowanych w ramach Europejskiej Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu 

Nauki i Sztuki, Światowych dniach wody. Jestem opiekunem „Koła młodych” SITWM 

przy Uniwersytecie  Przyrodniczym w Poznaniu, w ramach którego organizuje wyjazdy 

dla studentów na obiekty hydrotechniczne oraz uczestniczę w innych działaniach 

popularyzujących naukę. Byłem promotorem 16 prac inżynierskich i 15 prac magisterskich 

(szczegóły w załączniku 4).  
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