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UcHwAŁA

Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

podjęta na XXIV Zjeździe HydrobiologÓw Polskich we Wrocławia,4-7 września 2018 r.

Walne zehranie członkÓw Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego uczestniczących w XXrV Zjeździe HydrobiologÓw
Polskich we Wrocławiu, 4-7 września 20 l 8 r. mając na uwadze, Że rzeki

. stanowią jedenzważniejszych elementÓw kształtujących i regulujących funkcjonowanie ekosystemÓw lądowych;

. zapewniają ludziom całą pa|etę usług ekosystemowych, takich jak stała dostawa wody i odprowadzanie jej
nadmiaru, odbiÓr i oczyszczanie z pojawiających się w środowisku substancji toksycznych i nadmiaru substancji
biogennych, tworzenie siedlisk niezbędnych dla funkcjonowania populacji cennych gospodarczo gafunkÓw,
w tym ryb wędrownych takich jak łosoś' troć' węgorz czy jesiotr, miejsce efektywnego, akĘwnego wypoczynku;

. stanowiq wraz z dolinami korytarze ekologiczne zapewniając łączność między ekosystemami lądowymi oraz są
hÓdłemrÓżnorodności biologicznej niespotykanej w innych siedliskach naszej stres klimatycznej

orazfal<t, iż wszystkie te funkcje warunkowane są naturalnym, turbulentnym przepĘwem i reż:imęm wezbrari i nizoweĘ a co za
tym idzie naturalnością skomplikowanej sieci procesÓw zachodzącychw korycie i dolinie nscntej,

wyra:żamy stanowczy sprzeciw wobec prostowania i pogłębiania maĘch rzek, potokrÓw i strumieni,
kt re, poza niszczeniem ich w miejscu ingerencji' zwiększają ryzyko suszy i powodzi poniżej

oraz planrÓw przekształcenia duĘch polskich rzek w ,,wodne autostrady'' i tworzenia kanałÓw łączących dorzecza,
co wiąże się z zamianą większości rzek w kaskady stopni wodnych.

Nie jesteśmy przeciwnikami zagospodarowywania wÓd i czerpania z nich korzyści, zarÓwno Ęch gospodarczych, jak
i społecznych. Nasz niepokÓj budzi jednak brak uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji o konkretnych inwestycjach
realnej oceny większości stowarzyszonychznimi kosztÓw i strat przyrodniczych oraz ignorowanie doświadczeri innych
paristw europejskich. W naszej opinii po ich uwzględnieniu znacząca część z Ęch inwesĘcji okazałaby się nieopłacalna,
a więc ich rea|izacja oznaczałaby marnotrawienie publicznych środkÓw, zarÓwno krajowych' jak i unijnych.
Skomplikowanie układÓw ekologicznych uniemożliwia przewidzenie wszystkich negatywnych konsekwencji zaburzenia
ich funkcjonowania, a przywr cenie ich funkcji jest zazwyczaj znacząco kosztowniejszę niżl wcześniejsze działania
destabilizujące i często niemożliwe.

Ponadto większość z realizowanych lub planowanych inwesĘcji na rzekach jest w ruŻ4cy sposÓb sprzęczna z zapisami
Dyrektywy 2000l60lwB/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 puździemika 2000 r, czyli Ramowej DyrekĘwy
Wodnej nakładającej na Polskę obowiązek doprowadzenia wÓd powierzchniowych do co najmniej dobrego stanu, a także
z dyrekfiami reguĘącymi ochronę obszarÓw Natura 200o, tzw. dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową. Dlatego
proponujemy dialog nad wypracowaniem rozwiązan zrÓwnowaŻonych i odpowiedzialnych'
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