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WSTĘP – RETENCJA

Podział retencji - charakter gromadzenia wód
Retencja krajobrazowa – zależy od ukształtowania i zagospodarowania terenu
Retencja miejska – działania poprawiające jakośd życia w mieście, gromadzenie i
retencja wód opadowych
Retencja glebowa – zatrzymanie wody w profilu gleby (warstwa nienasycona)
Retencja wód gruntowych i podziemnych – zatrzymanie wody w strefie nasyconej
Retencja wód powierzchniowych – najlepsza forma magazynowania wody (poprawia
bilans wodny)
Retencja śnieżna i lodowa – w postaci śniegu i lodu, uwalnianie w czasie odwilży

WSTĘP – RETENCJA

Podział retencji - skala zjawiska
Duża retencja – zbiorniki o pojemności powyżej 5 mln m3
Mała retencja – zbiorniki o pojemności równej i poniżej 5 mln m3
Mikroretencja
zagospodarowanie wód z opadów atmosferycznych
gospodarowanie wodami w urządzeniach melioracyjnych
gospodarowanie małymi ciekami w przestrzeni miejskiej (czasami
okresowymi)

WSTĘP – RETENCJA

Podział retencji – możliwośd sterowanie
Retencja sterowana
Zbiorniki retencyjne
przeciwpowodziowe
energetyczne
żeglugowe
komunalno-przemysłowe
wielozadaniowe

Retencja niesterowana
Działania mające na celu spowolnieni odpływu wód ze zlewni
zabiegi techniczne (małe zbiorniki wodne, zastawki)
zabiegi nietechniczne (zalesienia, ochrona oczek wodnych,
stawów wiejskich, mokradeł)

WSTĘP – RETENCJA NATURALNA

Retencja to zdolnośd dorzecza, zlewni lub innej jednostki przestrzennej do
magazynowania wody w krajobrazie, glebie, warstwach wodonośnych, która jest
kształtowana przez czynniki abiotyczne i biotyczne.
Samą retencję naturalną w zlewni rzecznej możemy podzielid na retencję:
krajobrazową,
glebową,
retencję wód gruntowych,
retencję wód podziemnych,
retencję wód powierzchniowych.

Ważnym elementem tak interpretowanej retencji jest możliwośd sterowania lub nie
gromadzonej wody.
Retencja sterowana, zakłada retencję wody w zbiornikach wodnych lub
podpiętrzonych jeziorach, wyposażonych w urządzenia regulacyjne pozwalające na
sterowanie ilością wody odprowadzanej ze zbiornika/jeziora.
Retencja niesterowana polega między innymi na spowolnieniu, zmniejszeniu lub
zatrzymaniu odpływu ze zlewni rzecznej bez możliwości sterowania wielkością
odpływu.

PYTANIA

Podstawowe pytanie:
Jak uniknąd przyspieszenia procesu starzenia się jezior w
wyniku zabiegu stabilizacji (podpiętrzenia) poziomu wody ?

PYTANIA

Co zrobid by uniknąd w wyniku zwiększania retencji jeziornej
starzenie się strefy profundalu i odmładzania strefy litoralu?

PRZYKŁAD

Istotą działao z zakresu małej retencji są jej
koszty. Koszty retencjonowania w
obiektach małej retencji (retencja
naturalna) 1 m3 wody wynoszą 2-5
zł, natomiast przy zbiornikach
retencyjnych (retencja sztuczna) 15-40 zł.
Dla przykładu koszt zretencjonowania
1 m3 wody w wyniku działalności bobrów
wynosi jedynie 2 zł
(info: prof. Mateusz Grygoruk z SGGW).
Zrealizowana pod koniec roku 2020r. inwestycja
stabilizacji poziomu wód jeziora Wiecanowskiego
na poj. Gnieźnieoskim, (źródło: PGW Wody
Polskie Bydgoszcz)

ZAŁOŻENIA DO DECYZJI STABILIZACJI POZIOMU WODY W JEZIORZE

1. Działania koncentrowad w ramach potencjalnej zdolnośd dorzecza, zlewni
lub innej jednostki przestrzennej do magazynowania wody w
krajobrazie, glebie i warstwach wodonośnych (skala zjawiska).
2. Działania takie wpisują się w Krajowy Program Planu Przeciwdziałaniu
Skutkom Suszy (PPSS) oraz Programowi Przeciwdziałania Niedoborom
Wody (PPNW-2022)
3. Ocena kształtowania odpływu ze zlewni i możliwości retencji jeziornej.
4. Zaplanowad działania stabilizacji i podniesienie poziomu wód w jeziorze
tak by nie wpływad negatywnie na stan ekologiczny wód jeziornych oraz
cieków na odcinkach poniżej jeziora.
5. Działania muszą byd poprzedzone analizą batymetrii
jezior, ukształtowania terenu, zagospodarowania zlewni oraz dynamiki
stanów wody w jeziorze.

ZAŁOŻENIA DO DECYZJI STABILIZACJI POZIOMU WODY W JEZIORZE

6. Stabilizacja poziomu wody w jeziorze powoduje szereg zmian w
morfologii zbiornika, parametrach fizykochemicznych wody, cechach
biologicznych.
7. Znacznie więcej zmian zaobserwujemy w jeziorach płytkich z płaską misą
jeziorną gdzie zwiększamy powierzchnię jeziora przy niewielkiej retencji.
8. Przy jeziorach o stromych brzegach przy niewielkich zmianach
powierzchni mamy wyraźniejszy wzrost retencji.
9. Główną rolą jezior w systemie rzeczno-jeziornym jest regulowanie
odpływu i jego wyrównanie, które jest zależne od objętości jeziora oraz
jego miejsca położenia w dorzeczu.

PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY (PPSS)

W przygotowanym projekcie Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy PPSS (maj 2020
PGW Wody Polski - Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach
dorzeczy Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16) przedstawiono szereg analiz
dotyczących zagrożeo obszaru Polski suszą. Dla przykładu analiza modułu przepływu
nienaruszalnego *l/s·km2+ wskazuje, że zlewnia Drawy jedynie w jej górnych biegach
znajduje się w 2 klasie, a prawie cała jej powierzchnia już w klasie 3 o wartościach
poniżej 2,48 l/s·km2.
Sytuacja jest obecnie na tyle poważna, że prawie 70% zlewni (na 451 badanych)
znajduje się w 3 najniższej klasie

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROWI WODY (PPNW)

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROWI WODY (PPNW) OPRACOWANY NA LATA
2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030
NAJWAŻNIEJSZE UWARUNKOWANIA PROJEKTU
1.
2.
3.
4.
5.

obejmuje obszar całego kraju
uwzględnia podział na obszary dorzeczy i regiony wodne
celem projektu PPNW jest zwiększenie naturalnej i sztucznej retencji wodnej
stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych
wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i
oszczędzania wody
6. ograniczanie skutków zmian klimatu
7. utrzymanie zasobów wodnych na poziomie pozwalającym zaspokoid potrzeby
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Obecnie retencjonujemy 6,8% średniego rocznego odpływu z wielolecia

Cel - 15 % retencji średniego rocznego odpływu z wielolecia
Wykorzystano materiały z PPNW – Projekt prognozy na środowisko projektu PPNW, lipiec 2021: Hobot A., Banaszak K, Dołęga M., Gajda
M., Komosa M., Mazur M., Saracyn M., i in., maszynopis, Ministerstwo Infrastruktury

REAKCA JEZIORA NA PODPIĘTRZENIE

Oznaczenia: 1 – zwierciadło wód gruntowych, 2 – zwierciadło nawiercone wód wgłębnych, 3 – zwierciadło ustabilizowane wód
wgłębnych, 4 – kierunek przepływu wód podziemnych, 5 – kierunek infiltracji, +H – wzrost poziomu wody w jeziorze, +Qs – wzrost
zasobów statycznych w zlewni, +Mf – wzrost przesiąkania do głębszych warstw wodonośnych, >q 1 – zmniejszenie dopływu
jednostkowego do jeziora ze strony wód gruntowych, -q2 – odwrócenie kierunku przepływu wód podziemnych w głębszych
warstwach wodonośnych (Nowak 2018)

KIERUNKI PRZYSZŁYCH DZIAŁAO

Zalecenia dla obszarów przybrzeżnych:
1. Ochrona przybrzeżnych środowisk z dużą akumulacją trofu

2. W warunkach naturalnych są zalewane okresowo przy wysokich stanach
jeziora i dotyczy to zaledwie krótkiego okresu wiosną
3. W warunkach piętrzenia są zalane cały rok lub kilka miesięcy

4. Prowadzi to do wielu niekorzystnych zmian w tym do wymywania
materii organiczne w kierunku toni wodnej tj. otwartego plosa
5. Przy znacznych powierzchniach takiego siedliska istniej możliwośd
wyłącznie takiego obszaru z zakresu retencji np. poprzez obwałowania

STREFY ŻYCIA JEZIORA PODLEGAJĄCE PRESJI

Ocena zmian zachodzących w poszczególnych strefach życia jeziora w wyniku
piętrzenia/stabilizacji poziomu wody:
1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
1.
2.

Zmiany zachodzący w pelagialu
Wskaźniki fizyczno-chemiczne
Fitoplankton
Zooplankton
Zmiany zachodzące w profundalu jezior
Osady denne
Makrozoobentos
Zmiany w litoralu jezior
Zbiorowiska makrofitów i ich zasięg
Ocena reakcji halofitów
Wpływ na gospodarkę rybacką
Zmiany w zespołach ichtiofauny
Regulacja zespołu ichtiofauny (odłowy sportowe i rybaków zawodowych)

STREFY ŻYCIA JEZIORA PODLEGAJĄCE PRESJI - PELAGIAL
a) Wskaźniki fizyczno-chemiczne
Obserwowano wzrost zawartości stężeo substancji mineralnych i organicznych. Negatywne
zjawiska wzrostu stężeo były widoczne przy wzroście amplitudy wahao stanów wody.
W niektórych przypadkach po chwilowym wzroście stężeo, niektóre parametry związków
mineralnych wracały do wartości sprzed zmian poziomu wody.
Należy oczekiwad wzrostu stężeo takich pierwiastków jak: sód, potas, wapo, magnez i siarczany.
Zjawiska te nie muszą mied negatywnych skutków na funkcjonowanie ekosystemu.
b) Fitoplankton
Zjawiska zmian obserwowanych w dynamice rozwoju fitoplanktonu w wyniku piętrzenia wód są
bardzo różnie interpretowane. Rozwój fitoplanktonu jest ściśle uzależniony od temperatury i
dostępności światła. Zachodzące sezonowe zmiany są widoczne przy wysokich stanach jak i przy
niskich. Początkowo rozcieoczenie przy wzroście ilości wody w wyniku retencji może te zjawiska
zakłócad. Czasami obserwuje się brak okresów przejściowych tzw. stanów czystowodnych
pomiędzy zakwitami zielenic czy sinic. Zdarza się, że dominacje poszczególnych grup glonów
pojawiają się zaraz po sobie. Obserwowano spadki bioróżnorodności. Najbardziej niekorzystne
zjawiska obserwowano w przypadku dużych fluktuacji poziomu piętrzonej wody.
c) Zooplankton
Kierunkowe zmiany w rozwoju podstawowych trzech grup zooplanktonu jakimi są wrotki
(Rotatoria), widłonogi (Copepoda) i wioślarki (Cladocera), w wyniku piętrzenia zwykle dotyczą w
pierwszej kolejności wrotków planktonowych. Dominują one zazwyczaj pod względem liczebności
w zbiornikach eutroficznych. W wyniku piętrzenia ich ilośd zwiększa się jeszcze szybciej i wzrasta
bioróżnorodnośd.

STREFY ŻYCIA JEZIORA PODLEGAJĄCE PRESJI – PROFUNDAL JEZIOR (OSADY)

a) Osady denne
W osadach dennych, w wyniku piętrzenia jeziora obserwowano odkładanie się dodatkowych ilości
materii organicznej w stosunku do stanu przed piętrzeniem. Literatura wskazuje na pogłębianie
się deficytów tlenowych w strefie profundalu jezior i obniżenia tempa mineralizacji osadów.
Generalnie wzrost produkcji planktonu zarówno fito- jak i zooplanktonu powoduje wzrost udziału
tryptonu (martwej materii organicznej) osadzającego sie na dnie i przyczyniającej się do
pochłaniania tlenu na jej rozkład. Częśd wyników dotyczących składu chemicznego osadów
świadczy o wyraźnym wpływie wymywanej materii organicznej z zalanego litoralu. Niezwykle
istotnym dla transformacji i mineralizacji osadów, jest obecnośd skąposzczetów i larw
Chironomidae w osadach głębokiego profundalu.
b) Makrozoobentos
W naszych warunkach klimatycznych i ogólnie wysokiej trofii, skład fauny dennej jezior w
głębokich partiach jest bardzo skromny. Zwykle są to skąposzczety, nicienie, larwy Chironomidae z
dominacją wodzienia (Chaoboridae). Nie mniej jednak ich obecnośd to dobry wskaźnik
biocenotyczny szczególnie jeśli ich zasięg nie jest ograniczony brakiem tlenu w osadach. To nie
tylko zasoby pokarmowe dla ryb bentosożernych, ale także wskaźnik postępującej mineralizacji
osadów. Spadek trofii jeziora w wyniku piętrzenia winien mied pozytywny wpływ na rozwój
głębokowodnej fauny bezkręgowców. Należy w przypadku monitorowania skutków piętrzenia
jezior tą grupę zwierząt objąd badaniami.

STREFY ŻYCIA JEZIORA PODLEGAJĄCE PRESJI – ZMIANY W LITORALU JEZIOR
a) Zbiorowiska makrofitów i ich zasięg
Reakcje makrofitów oczeretowych (helofitów) na zmiany poziomu wody są dośd zróżnicowane. Do
najbardziej niekorzystnych zjawisk powodowanych podniesieniem poziomu wody z ich jednoczesnymi
i częstymi fluktuacjami, jest wkraczanie roślinności wodno-błotnej i terofitów. Zalanie tej
roślinności, często powoduje jej przyspieszony rozkład, który prowadzi do wzbogacania w materię
organiczną strefy przybrzeżnej, a w konsekwencji także i toni wodnej jeziora i osadów. Do zjawisk
wyjątkowo niekorzystnych należy zanik łąk ramienicowych (makroglony). Często są one zastępowane
roślinami naczyniowymi (rdestnice, wywłócznik, rogatek czy moczarka). Kolejny etap, to zanik tych
ostatnich w wyniku ekspansji glonów planktonowych. Taki scenariusz zwykle prowadzi do wzrostu
trofii zbiornika, a retencjonowana woda charakteryzuje się złą jakością i nie pozwala to na jej
wszechstronne wykorzystanie, nie tylko do retencji.
b) Ocena reakcji helofitów
Trzcina, oczeret, skrzyp bagienny i turzyce mogą adaptowad się do podpiętrzenia o nawet więcej niż
0,5 m, ale odbywa się to kosztem wydłużania okresu wzrostu pędu z dna do powierzchni, w oparciu o
zasoby zawarte w kłączach. Pędy te jednak są kruche i łamliwe. W konsekwencji można liczyd się z
ograniczeniami dla tej formacji roślinności jezior. Są udokumentowane dane o zaniku np. kilku
gatunków turzyc w wyniku piętrzenia wód w jeziorach. Wzrost poziomu wody w pewnych
okolicznościach może prowadzid do pojawiania się pła. Osiedlone na podłożu mulistym oczerety mogą
zostad oderwane od podłoża i tworzyd pływające pło w postaci małych wysp.
Zjawiska indukowane w strefie litoralu w wyniku piętrzenia jezior mogą powodowad pojawianie się
bardzo młodych stadiów litoralu jeziora, gdzie zbiorowiska łąkowe są zastępowane szuwarem i
oczeretami. Te obserwowane "odmłodzenie" litoralu, może mied skutki w zjawiskach wypłycania się
jeziora (straty retencji) poprzez przenoszenie produktów rozkładu roślin ze strefy brzegowej do
otwartej toni wodnej i następnie w kierunku głębokiego dna.

STREFY ŻYCIA JEZIORA PODLEGAJĄCE PRESJI – GOSPODARKA RYBACKA

a) Zmiany w zespołach ichtiofauny
Zmiany zespołu ichtiofauny w wyniku piętrzenia wód jeziora są uzależnione od kierunku dalszego
rozwoju jeziora. Wzrost trofii będzie sprzyjał gatunkom ryb karpiowatych i prowadził do
nadmiernego wzrostu liczebności i silnej presji pokarmowej na zooplankton, głównie przez gatunki
spasające glony tj. wioślarki. Tu może pojawid się sprzężenie zwrotne i przy braku kontroli nad
wzrostem fitoplanktonu, jego rozwój będzie uzależniony jedynie od podaży związków odżywczych głównie fosforu i azotu. Drapieżniki jezior jak np. szczupak mogą uzyskad okresowe lepsze warunki
rozrodu w wyniku zalania przybrzeżnych łąk. Natomiast znaczne wahania poziomu wody w jeziorze
będą skutecznie ograniczad rozród wielu gatunków ryb, korzystających z miejsc rozrodu położonych
w strefach płytkowodnych i z bogatą szatą roślinną. Decyzja co do piętrzenia jeziora musi byd
poprzedzona dokładną analizą ichtiofauny.
b) Regulacja zespołu ichtiofauny (odłowy sportowe i rybaków zawodowych)
Podpiętrzenie jeziora musi uwzględnid możliwośd nie tylko retencji do celów walki z suszą i
spowolnienie odpływu, ale też uzyskanie dodatkowych usług ekologicznych w postaci miejsc do
rekreacji, połowów wędkarskich i użytkowników rybackich. Plan gospodarki wodnej na jeziorze musi
brad pod uwagę niezbędną korektę składu ichtiofauny, przystosowując ją do nowych warunków
limnologicznych powstałych w wyniku piętrzenia. Zabiegi takie zwykle dotyczą zarybieo lub np.
usuwania nadmiaru niektórych gatunków. Zabiegi te zwykle przynoszą wielokierunkowe korzyści i
mogą mied ważny wpływ na jakośd gromadzonej wody.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI DRAWY
Zlewnia Drawy leży w zasięgu zlodowacenia vistuliaoskiego
głównie w zasięgu fazy poznaoskiej oraz z małymi
fragmentami w części zachodniej i północnej w zasięgu fazy
pomorskiej.
W środkowej części Pomorza roczne sumy opadów
atmosferycznych mieszczą się w przedziale 600-700 mm
a parowanie potencjalne wynosi średnio od 650 do 700 mm
rocznie.
W litologii występuje duży udział utworów
powierzchniowych frakcji gruboziarnistych - piasków i
żwirów sandrowych oraz morenowych oraz frakcji drobno
kamienistej co sprawa, że zastad tu można wydajne zbiorniki
wód podziemnych.
Rzeka Drawa i jej dopływy charakteryzują się reżimem
gruntowo-deszczowo-śnieżnym.
Rzeka odznacza się dużym udziałem zasilania
podziemnego, miejscami nawet do ponad 80%. Skutkuje to
stabilnością hydrologiczną rzeki i zmniejszoną amplitudą
wahao temperatury wód.
Bardzo ważnym czynnikiem stabilizującym przepływy
rzeczne są jeziora przepływowe.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI DRAWY

Profil podłużny rzeki Drawy z odcinkami monitoringu z wyznaczonymi natężeniami przepływu oraz
zbiornikami znajdującymi się w nurcie głównego koryta (Szpikowski i in., 2016)

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI DRAWY

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI DRAWY

Drawa tworzy system rzeczno-jeziorny z dużymi jeziorami wpływającymi na stabilizację
natężenia przepływu poprzez ograniczenie wezbrao i niżówek, temperaturę i stan
chemiczny przepływającej wody. Drawa na kilu odcinkach drenuje lub zasila wody
podziemne co wskazuje, że predestynuje do tworzenia siedliska dla włosieniczników
(siedlisko 3260) głównie w przypadku silnego zasilania wodami podziemnymi.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI DRAWY

JAKIE ZASTOSOWAD PODEJŚCIE ?

Stabilizacja (podpiętrzenie) poziomu wody w jeziorze powoduje szereg zmian w
morfologii zbiornika, parametrach fizykochemicznych i cechach biologicznych.
Znacznie więcej zmian obserwuje się w jeziorach płytkich z płaską misą
jeziorną, gdzie zwiększa się powierzchnia jeziora przy niewielkiej retencji.
Odwrotnie sytuacja występuje przy jeziorach o stromych brzegach przy niewielkich
zmianach powierzchni uwidacznia się wyraźniejszy wzrost retencji.
OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAO
Bardzo istotnym założeniem jest by jeziora z ustabilizowanym poziomem wody
(podpiętrzone) traktowad jako silnie zmienione jednolite części wód
powierzchniowych (SZCW).
Pochodzenie tych jeziora jest efektem zjawisk naturalnych a obecnie zostały
poddane antroporesji (na przykład tymczasowej). Zbiorniki sztuczne powstałe w
wyniku przegrodzenia doliny rzecznej są sztucznymi jednolitymi częściami wód
(SCW). Jest to bardzo ważne by nie wprowadzad zamieszania w interpretacji
związanej z wyznaczaniem linii brzegowej, co szczególnie ma istotne znaczenie w
obszarach z zainwestowaną strefą przybrzeżną.

POMIARY POZIOMU WODY

Poziom wody w jeziorze jest silnie kształtowany przez lokalne warunki
klimatyczne i obieg wody w zlewni, szczególnie gdy ilośd zaburzeo
antropogenicznych jest znacząca.
Same obserwacje wodowskazów na jeziorach znacznie się różnią od
tych na rzekach. Problemy wynikają z piętrzeo wiatrowych czy
ruchów sejszowych. Należy też oczekiwad, że wahania poziomu wody
jezior podpiętrzonych w swoim przebiegu jak i zakresie mogą
odbiegad od naturalnych.
Wkazuje to na koniecznośd posiadania wiarygodnych danych, co do
stanów jeziora i ich zmienności przed decyzjami o
podpiętrzeniu/stabilizacji.
Zdobyte już doświadczenia co do tempa przyrostu objętości wody
jeziora po podpiętrzeniu i zmian stanów wody, wyraźnie pokazuje, że
na jednych jeziorach dochodzi do stabilizacji poziomu i zmniejszenia
wahao stanów a na innych wręcz przeciwnie - wzrostu zakresu wahao
średnich rocznych stanów wód.

OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Plan batymetryczny
Jeziora Drawsko
Jezioro rynnowe
złożone z kilku
krzyżujących się
rynien subglacjalnych.
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Średni miesięczny stan wody Jeziora Drawsko w latach hydrologicznych 2000-2019 [cm]
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Jezioro Drawsko

Stan wody Jeziora Drawsko
w dniu 10 listopada 2021 – stan 0,6 m

Jezioro Żerdno

Połączenie Jeziora Drawsko
z Jeziorem Żerdno – 10 listopada 2021

STANY WODY

Jezioro Drawsko

Stan wody Jeziora Drawsko
w dniu 8 kwietnia 2022 – stan 1,2 m

Jezioro Żerdno

Połączenie Jeziora Drawsko z Jeziorem
Żerdno 8 kwietnia 2022 stan 1,3 m

STANY WODY

Nowe pomosty jako przykład adaptacji

KRZYWA BATYGRAFICZNA I POJEMNOŚCIOWA
Krzywa batygraficzna Jeziora Drawsko
Powierzchnia [ha]
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WNIOSKI

Wnioski:
•

Przy typowaniu jezior do stabilizacji poziomu wody należy w pierwszej kolejności
uwzględniad jeziora rynnowe, przepływowe i o stromych brzegach.

•

Retencjonowanie wody w jeziorach winno się realizowad w granicach naturalnych
wahao poziomu wody w granicach maksymalnie do około 0,5 m.

•

Zbyt wysokie piętrzenie poza wyraźnie uzasadnionymi innymi potrzebami (np.
ochroną przed powodzią) może byd niekorzystne dla funkcjonowania jeziora i
prowadzid do szybkiej eutrofizacji i spadku jakości wody. Wyjątek mogą stanowid
retencje korytowe, gdzie dla gromadzonej wody zaplanowano krótki czas
zatrzymania (poniżej 14 dni) w celu ograniczenia nadmiernego rozwóju
fitoplanktonu.

•

Jeziora ze stabilizacją poziomu wody muszą mied opracowaną instrukcję
gospodarowania wodą.

•

Przed decyzjami co do wysokości stabilizacji poziomu wody musi zostad wykonany
dokładny bilans wodny, w tym szczególnie odpływu z jeziora. Pozwoli to na
określenie dolnej wody zwierciadła odpowiadające przepływowi średniemu
niskiemu (SNQ).
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