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1. WSTĘP

głównymi elementami jakości hydromorfologicznej rzek są: ciągłość, reżim 
hydrologiczny, określony wielkością i dynamiką przepływu oraz stanem powiązań  
z wodami podziemnymi, a także warunki morfologiczne określone zmiennością sze-
rokości i głębokości, strukturą i składem podłoża rzek oraz strukturą stref nadbrzeż-
nych (adynkiewicz-piragas 2006). aby w pełni sprostać wymogom ramowej dy-
rektywy wodnej w zakresie oceny jakości wód powierzchniowych, wprowadza się 
różne metody oceny hydromorfologicznej. wody płynące oceniane pod względem 
hydromorfologiczym jako posiadające stan ekologiczny poniżej umiarkowanego są 
klasyfikowane jako wody złej jakości.

do oceny hydromorfologicznej rzek wypracowano dotychczas, w różnych 
krajach europejskich, kilka systemów (Boon i in. 2002). za najbardziej rozwi-
nięte uważa się niemiecki system länderarbeitsgemeinschaft wasser – lawa-
-vor-Ort (schneider i in. 2003), francuski systeme d’evaluation de la Qualité du  
Milieu physique (seQ-Mp 1996) oraz brytyjski river Habitat survey (rHs 1997).  
w 2009 roku opracowana została polska metoda Monitoringu Hydromorfologii 
Rzek (MHR).

zgodnie z założeniami rdw waloryzacja elementów hydromorfologicznych 
powinna być wykonywana jedynie dla tych części wód, które są sklasyfikowane 
na podstawie oceny elementów biologicznych i fizyko-chemicznych jako wody  
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o bardzo dobrym stanie ekologicznym. w przypadku wód o stanie dobrym i umiar-
kowanym, wartości wskaźników hydromorfologicznych nie są w ogóle definio-
wane. Mimo to, w niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki zastosowania 
jednej z popularnych metod do wstępnej oceny stanu hydromorfologicznego silnie 
przekształconych rzek z obszaru położonego w granicach administracyjnych Łodzi. 
celem badania, poza samą parametryczną identyfikacją stanu (potencjału) różnych 
rzek z obszaru miasta, było również wskazanie, w sposób możliwie obiektywny, 
zróżnicowania stanu hydromorfologicznego tych cieków, a także jego porządku 
przestrzennego. ponadto, sprawdzono czy istnieje związek pomiędzy wielkością 
różnych indeksów oceny hydromorfologicznej a sposobem użytkowania terenu  
w strefie bezpośrednio przylegającej do cieku.

wyniki tych i podobnych badań mogą być przydatne dla planistów i decyden-
tów administracji miejskiej, wskazując te cieki, których morfologię należy w jak 
najszybszym czasie poprawić, co w rezultacie może przyczynić się do polepszenia 
wizerunku miast oraz jakości życia ich mieszkańców. przydatne mogą się one też 
okazać przy tworzeniu ewentualnych projektów rewitalizacyjnych i renaturyzacyj-
nych. Należy także zwrócić szczególną uwagę na te odcinki dolin, które zachowały 
jeszcze stosunkowo dużo pierwotnych cech i objąć je ochroną, bądź przynajmniej 
szczególną uwagą (szoszkiewicz i in. 2009).

2. MATERIAŁ I METODY BADAWCZE

do badań wytypowano 30 odcinków zlokalizowanych na 14 niewielkich łódz-
kich rzekach (rys. 1). zostały one tak dobrane, aby scharakteryzować zarówno cieki 
poddawane silnej presji i odbierające przez lata ścieki z kanalizacji ogólnospławnej, 
jak również rzeki stosunkowo słabo przekształcone. Odcinki badawcze koncentru-
ją się na obrzeżach miasta, głównie w jego zachodniej części. wynika to z decen-
trycznego charakteru pierwotnej sieci rzecznej miasta, którego cieki odwadniały  
(i w większości nadal to czynią), niejako „wcinający” się w obszary niżowe pol-
ski środkowej, „półwysep łódzki”. Obecnie centrum miasta jest gęsto zabudowane,  
a cieki przez nie przepływające zostały w latach 30. XX. wieku przekształcone  
w odbiorniki ścieków z systemu kanalizacji ogólnospławnej oraz rozdzielczej i po-
prowadzone kanałami pod powierzchnią terenu (Bieżanowski 2005).

we wschodniej i północnej części miasta przebiega dział wodny i rzędu między 
dorzeczami wisły i Odry. intensywna eksploatacja wód podziemnych na potrzeby 
przemysłu włókienniczego, rozwijającego się dynamicznie w Łodzi od początku 
XiX wieku, spowodowała wytworzenie się leja depresyjnego w głębiej położonych 
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kredowych i jurajskich poziomach wodonośnych (Jokiel, Maksymiuk 1999). po-
zostają one w kontakcie hydraulicznym z płytkimi wodami podziemnymi dreno-
wanymi przez małe łódzkie cieki. Zmniejszenie zasobów płytkich zbiorników wo-
donośnych utrudniło drenaż linijny i spowodowało wyschnięcie górnych odcinków 
cieków. W chwili obecnej w tej części miasta spotykamy głównie okresowo lub 
epizodycznie wypełniane koryta.

Zdecydo-
wana większość dużych polskich miast znajduje się nad równie dużymi rzekami. 
W przypadku Łodzi istnieje tu wiele małych cieków, które biorą początek na obsza-
rze miasta, a nie tylko przez nie przepływają. Z tego względu ich charakter jest od 
samego początku kształtowany przez miasto i zmienia się wraz ze zmianą charakteru 
okolicznych terenów.

W opracowaniu zastosowano angielską metodę River Habitat Survey (RHS) 
w celu określenia stanu hydromorfologicznego małych rzek odwadniających obszar 
Łodzi (Szoszkiewicz i in. 2009). Należy ona do najbardziej rozpowszechnionych 

Rys. 1. Lokalizacja odcinków badawczych do oceny stanu hydromorfologicznego cieków;
1 – dział wodny I-go rzędu; 2 – działy wodne II-go rzędu; 3 – wybrane działy wodne dalszych rzę-
dów; 4 – administracyjne granice miasta; 5 – rzeki; 6 – zbiorniki wodne; 7 – sekwencje odcinków, 

w których prowadzono analizy zmian wielkości parametrów HMS i HQA wraz z biegiem rzek;  
8 – odcinki badawcze (numeracja zgodna z tabl. 1)
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(Czerniawska-Kusza, Szoszkiewicz 2007) i stosowana jest w Wielkiej Brytanii na 
szeroką skalę od początku lat 90. XX w. coraz powszechniej używa się jej rów-
nież w innych krajach, m.in. w Niemczech, szwecji, danii, czechach i Łotwie,  
a w zmodyfikowanej wersji także we włoszech, grecji i portugalii (Hawley i in. 
2002; Buffagni i in. 2004). w polsce metoda ta stosowana jest od połowy lat 90.  
i do chwili obecnej przebadano już za jej pomocą kilkaset odcinków rzek na tere-
nie całego kraju (czerniawska-kusza, szoszkiewicz 2007). wersja polska systemu 
rHs-pl została opracowana w roku 2007, opublikowana w formie podręcznika 
terenowego i kilkukrotnie zmieniana (Jusik i in. 2014). Podstawowe jej zalety to 
obiektywność uzyskiwanych wyników, łatwość dokonywania oceny (dokładna in-
strukcja, czas monitoringu – 1 godzina) oraz możliwość stosowania różnorodnych 
analiz statystycznych (w wyniku badań uzyskuje się ok. 400 różnorodnych parame-
trów określających parametry hydromorfologiczne badanego odcinka).

dla obszarów miejskich być może właściwsza byłaby metoda Urban River Su-
rvey (urs), jednakże nie znalazła ona jeszcze pełnej implementacji do warunków pol-
skich. Nie była też wcześniej stosowana przez autorów tego opracowania. próbę taką 
podjęli ostatnio badacze z głównego instytutu górnictwa w katowicach (Hamerla i in. 
2015) dla trzech pięciusetmetrowych odcinków badawczych zlokalizowanych w doli-
nie kłodnicy w rudzie śląskiej, ślepiotki na obszarze katowic oraz Bytomki w grani-

Tablica 1
graf klasyfikacyjny stanu hydromorfologicznego cieku na podstawie 

wartości wskaźników HQA i HMS (Szoszkiewicz i in. 2012)
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cach administracyjnych Bytomia. w toku badań zalecają oni stosowanie w warunkach 
miejskich metody URS jako »niosącej większą i lepszą jakościowo informację«.

Tablica 2
Indeksy siedliskowe oraz użytkowanie terenu w strefach buforowych badanych łódzkich cieków

Lp. Rzeka HMS HQA
Obszary zurbanizowane [%] Obszary semi-naturalne [%]

100 m 250 m 500 m 100 m 250 m 500 m

1 sokołówka 15 39 3,7 14,1 10,7 96,3 85,9 89,3

2 sokołówka 22 55 11,3 21,0 24,2 88,7 79,0 75,8

3 sokołówka 36 33 2,6 11,2 23,1 97,4 88,8 76,9

4 sokołówka 81 42 8,7 25,4 24,0 91,3 74,6 76,0

5 sokołówka 66 43 60,7 64,7 60,3 39,3 35,3 39,7

6 sokołówka 79 51 2,4 31,6 50,7 97,6 68,4 49,3

7 sokołówka 100 30 40,9 62,4 60,8 59,1 37,6 39,2

8 Brzoza 131 21 18,4 33,6 37,2 81,6 66,4 62,8

9 Zimna Woda 56 36 4,1 9,3 9,4 95,9 90,7 90,6

10 Zimna Woda 53 24 11,5 15,9 14,7 88,5 84,1 85,3

11 aniołówka 121 37 10,4 11,4 11,3 89,6 88,6 88,7

12 aniołówka 98 53 5,6 17,4 16,0 94,4 82,6 84,0

13 wrząca 19 49 0,0 3,3 10,6 100,0 96,7 89,4

14 Łagiewniczanka 17 40 2,2 13,5 19,9 97,8 86,5 80,1

15 Bzura 0 48 11,8 14,9 18,4 88,2 85,1 81,6

16 Bzura 5 45 2,2 4,2 7,7 97,8 95,8 92,3

17 Jasieniec 61 22 2,5 10,7 16,7 97,5 89,3 83,3

18 Jasieniec 84 30 7,0 20,3 25,5 93,0 79,7 74,5

19 Łódka 41 21 7,6 16,9 10,6 92,4 83,1 89,4

20 Łódka 82 30 13,5 18,3 14,0 86,5 81,7 86,0

21 Bałutka 106 31 1,3 18,8 33,2 98,7 81,2 66,8

22 Ner 33 36 0,0 10,1 25,3 100,0 89,9 74,7

23 Olechówka 101 17 33,9 44,0 52,3 66,1 56,0 47,7

24 Olechówka 107 24 39,7 46,3 51,8 60,3 53,7 48,2

25 Olechówka 106 27 18,4 48,2 56,1 81,6 51,8 43,9

26 Olechówka 107 22 32,7 43,5 47,9 67,3 56,5 52,1

27 Ner 49 7 18,7 38,7 43,7 81,3 61,3 56,3

28 jasień 28 47 0,2 17,6 24,3 99,8 82,4 75,7

29 jasień 134 27 29,2 36,1 46,6 70,8 63,9 53,4

30 Karolewka 149 26 30,8 32,8 44,1 69,2 67,2 55,9

źródło: opracowanie własne; numeracja zgodna z rys. 1
objaśnienia: HMS – wskaźnik przekształcenia siedliska, HQA – wskaźnik naturalności siedliska
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zastosowanie metody rHs umożliwiło obliczenie dwóch syntetycznych indek-
sów jakości cieku – wskaźnika naturalności siedliska (Habitat Quality Assessment – 
HQA) oraz wskaźnika przekształcenia siedliska (Habitat Modification Score – HMS; 
raven i in. 1998). pierwszy z nich określa jakość siedliska, jego zróżnicowanie i zło-
żoność, dając w ten sposób informację o potencjalnej atrakcyjności biotycznej cie-
ku. drugi parametryzuje stopień przekształcenia analizowanego odcinka na skutek 
ingerencji człowieka. zgodnie z zaleceniami twórców metody rHs, poszczególne 
klasy zmienności parametru HMS określają w sposób jakościowy naturalność rzeki  
(tabl. 1). podobne kategorie daje się ustalić także w przypadku wskaźnika HQA, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że konieczne są do tego tzw. stany referencyjne. Na 
potrzeby niniejszego opracowania posłużono się w tym celu wynikami monitorin-
gu uzyskanymi dla ponad 600 odcinków rHs rzek środkowej polski. wszystkie 
zostały podzielone na 5 równych pod względem rozpiętości klas. erba i in. (2006) 
przebadał relacje pomiędzy tymi indeksami a wskaźnikami biotycznymi. te ostatnie 
okazały się być silnie skorelowane z wynikami HQA i słabo z HMS.

zestawienie powyższych wskaźników pozwala na jednoznaczne określenie 
klasy stanu hydromorfologicznego badanego odcinka cieku. stosuje się tu graf kla-
syfikacyjny zaproponowany do tego celu przez environment agency z wielkiej 
Brytanii (walker i in. 2002; tabl. 1), dostosowany oczywiście do warunków polski 
niżowej przez zespół badaczy z poznania (szoszkiewicz i in. 2012).

użytkowanie terenu zostało określone na podstawie map publikowanych przez 
europejską agencję środowiska (eea 2014). dla każdego z 30 odcinków pomia-
rowych wyznaczono strefy buforowe o szerokości 100, 250 oraz 500 m. w każdej 
ze stref wyznaczono użytkowanie terenu dzieląc wydzielone klasy na dwie grupy – 
obszary semi-naturalne (lasy, wody, łąki, nieużytki i użytki rolnicze oraz infrastruk-
tura sportowa i rekreacyjna) oraz zurbanizowane (wszystkie obszary zurbanizowane  
o różnym stopniu uszczelnienia powierzchni, infrastruktura komunikacyjna oraz te-
reny przemysłowe, magazynowe, handlowe i budowy). uzyskane indeksy natural-
ności siedliska, modyfikacji siedliska oraz sposoby użytkowania w wyznaczonych 
strefach zestawione zostały w tabl. 2.

3. STAN HYDROMORfOLOgICZNY ŁÓDZKICH CIEKÓW
3.1. Wskaźnik przekształcenia siedliska

Obliczony dla 30 badanych odcinków kontrolnych łódzkich cieków wskaźnik 
modyfikacji siedliska wykazuje pewne prawidłowości przestrzenne (rys. 2a). Naj-
większym modyfikacjom podlegały cieki w zachodniej i południowej części miasta 
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– zostały uregulowane, w wielu przypadkach także umocnione i przygotowane do 
odbierania wód z kanalizacji burzowej, a także nadmiaru wody z kanalizacji ogólno-
spławnej. Zwrócić jednak należy uwagę na cieki z zachodniej części miasta. Do tej 
pory są to tereny użytkowane głównie rolniczo, a jednak notowana presja jest tam 
znaczna. Wynika ona głównie z uregulowania tych cieków na potrzeby melioracji 
pól i łąk.

Wskaźnik HMS cechuje się lewostronnie skośnym rozkładem empirycznym (rys. 
2B). W zdecydowanej większości przypadków (80%) uzyskane wartości wskazują na 
znaczące bądź silne przekształcenie koryt cieków i ich bezpośredniego sąsiedztwa. 
Średnio dla analizowanej próbki rzek indeks HMS wynosi aż 69 punktów (średnia 
arytmetyczna), a połowa odcinków nie przekracza 72 punktów (mediana). Silne prze-
kształcenia dotyczą zwłaszcza tych rzek, które zostały niegdyś przystosowane do od-
bierania wód z kanalizacji ogólnospławnej. Maksymalną wartość otrzymano dla Ka-
rolewki (tabl. 2, nr 30) tuż poniżej wylotu z krytego kanału. Koryto cieku jest tu silnie 
przegłębione, a dno i brzegi wybetonowane. Nieco powyżej tego odcinka funkcjonuje 
jeden z 11 przelewów burzowych, przez który odbywa się zrzut nieoczyszczonych 
ścieków z kanalizacji ogólnospławnej (Zarzycki 2003). Mimo silnej presji człowieka, 
zachował się w Łodzi jeszcze jeden odcinek rzeki posiadający (według oceny za po-
mocą wskaźnika HMS Znajduje 
się on w północnej części miasta na Bzurze (nr 15), poniżej Lasu Łagiewnickiego, 

Rys. 2. Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS) cieków z obszaru Łodzi;
A – rozmieszczenie przestrzenne; B – udział procentowy; 1 – dział wodny I-go rzędu;

2 – administracyjne granice miasta; 3 – rzeki; 4 – odcinki badawcze
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gdzie znajdują się źródła rzeki. ciek płynie tu na zapleczu obszarów luźnej zabudowy 
o charakterze podmiejskim i nigdy nie został na tym odcinku uregulowany.

Najmniejszymi przekształceniami, przy jednoczesnym zachowaniu różnorod-
ności siedlisk, cechują się cieki północnej części badanego obszaru. są to tereny 
położone pomiędzy lasem Łagiewnickim w Łodzi i lasem Okręglik w zgierzu. 
Okolica jest dosyć atrakcyjna osadniczo dla mieszkańców miast aglomeracji łódz-
kiej i coraz intensywniej zabudowywana. warto zatem zwrócić baczniejszą uwagę 
na ochronę cieków odwadniających ten teren (w szczególności odcinka Bzury pły-
nącej przez obszar o charakterze podmiejskim). Nie chodzi tu tylko o jakość płyną-
cej wody, ale raczej o różnorodność środowiskową pasa terenu biegnącego wzdłuż 
cieku. stanowi on korytarz ekologiczny, którego jakość jest nadal wysoka i warta 
zachowania.

Obliczone współczynniki modyfikacji siedliska skonfrontowano ze sposobem 
użytkowania terenu w strefach przyległych do cieków (tak zwanych strefach „bu-
forowych”) o trzech z góry zadanych szerokościach (100, 250 oraz 500 m). wyniki 
zestawiono w tabl. 3. dla każdej ze stref obliczono współczynniki korelacji liniowej 
pearsona, a ich istotność sprawdzono parametrycznym testem t-studenta (tomal-
ski, tomaszewski 2015). przeprowadzona procedura pozwoliła potwierdzić istnie-
nie istotnego statystycznie związku między wskaźnikiem przekształcenia siedliska, 
a użytkowaniem terenu. wraz ze wzrostem udziału powierzchni zurbanizowanych 
(a jednocześnie spadkiem udziału powierzchni semi-naturalnych) rośnie wartość 
indeksu HMs. wynik taki był w zasadzie spodziewany, ale interesująca jest inna 
prawidłowość. współczynnik determinacji – będący prostym wskaźnikiem dopaso-

Tablica 3
Współzmienność indeksów stanu morfologicznego cieków 

i użytkowania terenu w strefie przykorytowej

Obszary zurbanizowane [%] Obszary seminaturalne [%]

100 m 250 m 500 m 100 m 250 m 500 m

HMS
R
R2

a

0,49
0,24
0,174

0,53
0,28
0,204

0,55
0,31
0,223

-0,47
0,23

-0,267

-0,55
0,30

-0,294

-0,58
0,34

-0,315

HQA
R
R2

a

-0,35
0,12

-0,446

-0,36
0,13

-0,494

-0,34
0,11

-0,493

0,35
0,12
0,709

0,41
0,17
0,804

0,42
0,18
0,822

źródło: opracowanie własne
objaśnienia: HMS – wskaźnik przekształcenia siedliska, HQA – wskaźnik naturalności siedliska,  
R – współczynnik korelacji liniowej pearsona, R2 – współczynnik determinacji, a – współczynnik kie-
runkowy trendu liniowego; wytłuszczono i podkreślono współczynniki korelacji istotne na poziomie 
α = 0,01
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wania modelu regresyjnego wskazuje, że zależność ta jest tym silniejsza, im szerszą 
strefę buforową analizowano. wynika to zapewne z tego, iż bezpośrednie sąsiedz-
two rzek często stanowi swoisty „korytarz ekologiczny” w przestrzeni miejskiej, 
niekorespondujący z jej charakterem. z drugiej strony musi być on jednak dostoso-
wany funkcjonalnie do charakteru tej części zlewni jaką odwadnia, co znajduje od-
zwierciedlenie w wielkości wskaźnika HMS (obecność infrastruktury transportowej, 
stopień przekształcenia antropogenicznego samego koryta rzecznego). ten ostatni  
z kolei wynika często z konieczności przystosowania rzeki do odbioru ścieków opa-
dowych pochodzących z terenów magazynowych, usługowych czy osiedli mieszka-
niowych.

3.2. Wskaźnik naturalności siedliska

rozkład przestrzenny indeksów HQA badanych odcinków łódzkich cieków ce-
chuje podobna prawidłowość, co w przypadku indeksu HMS. cieki w północnej czę-
ści miasta odznaczają się zdecydowanie atrakcyjniejszymi warunkami siedliskowy-
mi (rys. 3a). zwrócić należy uwagę na dolne odcinki sokołówki i aniołówki (nr 1, 
2 i 12). zachowały one relatywnie dużą atrakcyjność siedliskową mimo znacznych 
modyfikacji poczynionych przez człowieka (por. rys. 3B), co świadczy o ich dużym 
potencjale ekologicznym. Należy w związku z tym zwrócić na nie szczególną uwagę 
przy planowaniu przestrzennego zagospodarowania tej części miasta.

zbiór obliczonych indeksów HQA cechuje się prawostronnie skośnym rozkła-
dem empirycznym (rys. 3B). wskazuje to na dominację cieków o ubogich bądź naj-
uboższych siedliskach (ponad 60% badanych odcinków). średnio dla analizowanej 
próbki rzek indeks HQA wynosi 33,6 punktu (średnia arytmetyczna), a dla połowy od-
cinków nie przekracza 32 punktów (mediana). Najmniej zróżnicowany i atrakcyjny 
siedliskowo jest Ner (nr 27) w południowo-zachodniej części miasta, przepływający 
przez stosunkowo gęsto zabudowane osiedle ruda. 

siedlisk najbardziej zróżnicowanych w Łodzi nie udało się zlokalizować. sy-
tuacja ta jest wynikiem wieloletnich zmian wprowadzanych przez człowieka w do-
linach cieków, szczególnie tych przepływających przez centrum miasta. wszystkie 
inwestycje w korytach rzecznych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie oddziałują  
w zasadzie jednokierunkowo i powodują zubażanie warunków siedliskowych. Mimo 
wszystko cztery odcinki rzek zaklasyfikowano jako cieki o zróżnicowanych siedli-
skach. trzy z nich – wrząca (nr 13), aniołówka (nr 12), sokołówka (nr 2) – zlokali-
zowane są na obrzeżach miasta, na terenach użytkowanych rolniczo i mających cha-
rakter niemalże wiejski. jeden z nich znajduje się relatywnie blisko centrum (soko-
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łówka, nr 6), ale wzdłuż cieku zlokalizowane są obszary zakrzewione i zadrzewione 
oraz tereny rekreacyjne. Atrakcyjność siedliskową tego odcinka zauważyli być może 
również deweloperzy, gdyż w bezpośrednim sąsiedztwie rozpoczęto realizację kilku 
nowych inwestycji mieszkaniowych.

Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) cechuje się brakiem związków ze spo-
sobem użytkowania terenu w otoczeniu odcinka pomiarowego (tabl. 2). Zależy on 
prawie wyłącznie od zróżnicowania warunków hydromorfologicznych panujących 
w korycie, do którego ingerencja człowieka wkracza najpóźniej. Z drugiej strony 
cieki dawno przekształcone przez człowieka – o ile wybudowane naniesienia antro-
pogeniczne nie są w odpowiedni sposób konserwowane – są samorzutnie „renatury-
zowane” przez wody płynące. progi korekcyjne i umocnienia brzegów są niszczone, 
w korycie pojawiają się łachy i odsypiska, następuje kolonizacja przez rośliny itp. 
Ma to mały związek z użytkowaniem terenu poza doliną rzeki, co potwierdza brak 
zależności istotnej statystycznie.

3.3. Stan hydromorfologiczny odcinków cieków

hydromorfologicznego cieków z obszaru Łodzi. w ykorzystano do tego celu graf 

Rys. 3. Wskaźnik naturalności siedliska (HQA) cieków z obszaru Łodzi;
A – rozmieszczenie przestrzenne; B – udział procentowy; 1 – dział wodny I-go rzędu;

2 – administracyjne granice miasta; 3 – rzeki; 4 – odcinki badawcze
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zaprezentowany w tabl. 1, a wyniki zestawiono na rys. 4. Obliczony dla 30 badanych 
odcinków pomiarowych stan hydromorfologiczny cechuje się lewostronnie skośnym 
rozkładem empirycznym. Oznacza to, że większość analizowanych odcinków pod-
dana jest bardzo znaczącej presji (ponad 60% przypadków; rys. 4B). Rzeki o małej 
i średniej presji koncentrują się w północno-wschodniej części miasta w okolicach 
Lasu Łagiewnickiego oraz słabo zagospodarowanego, częściowo podmokłego po-
granicza Łodzi i Zgierza. Na szczególną uwagę zasługują tu dwa odcinki badawcze 
zlokalizowane na Bzurze (nr 15 i 16). Pierwszy z nich jest najcenniejszy w bada-

II klasy, cechującej się małą 
presją. Drugi z odcinków łatwo można do tej klasy wprowadzić. Wartość indeksu 
HMS przyznana temu odcinkowi to tylko 5 punktów. Analiza szczegółowa arkusza 
hydromorfologicznej oceny cieków wykazała, że są to punkty przyznane za kładki dla 
pieszych i umocnienia lewego brzegu w okolicy niszy źródliskowej w Lesie Łagiew-
nickim. Rezygnacja z tych antropogenicznych naniesień podniosłaby jeszcze ocenę 
stanu hydromorfologicznego tego odcinka Bzury, choć z pewnością utrudniłaby jego 
dostępność dla mieszkańców.

Sieć rzeczna okolic Łodzi cechuje się decentrycznym układem (Maksymiuk 
1992). Cieki rozpoczynają się w mieście i wyprowadzają wody w kierunku zdecy-
dowanie mniej zurbanizowanych obszarów. Ma to swoje odbicie w ocenie stanu hy-
dromorfologicznego cieków, co stwierdzono powyżej, wskazując, że najlepsze oceny 

Rys. 4. Stan hydromorfologiczny cieków z obszaru Łodzi;
A – rozmieszczenie przestrzenne; B –udział procentowy; 1 – dział wodny I-go rzędu;

2 – administracyjne granice miasta; 3 – rzeki; 4 – odcinki badawcze
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uzyskują cieki z obrzeży miasta. Postanowiono zatem sprawdzić czy wskaźniki HMS
i HQA zmieniają się w sposób istotny statystycznie z biegiem rzek. Da to odpowiedź 
na pytanie, czy na poprawę oceny bardziej wpływa spadek indeksu HMS czy może 
wzrost indeksu HQA. W tym celu wybrano dwa ciągi odcinków takich cieków, na 
których przebadano ich przynajmniej pięć (rys. 1): położoną w północnej części mia-
sta Sokołówkę (odcinki o nr od 1 do 7) oraz zlokalizowane w południowo-zachodniej 
Olchówkę (nr od 23 do 26) i jej recypienta – Ner (nr 22).

Obliczono odległości początków badanych odcinków (dla każdej analizowanej 
grupy cieków osobno) od najwyżej położonego odcinka pomiarowego. Takim punk-
tom przypisano odpowiadające im wartości indeksów HMS i HQA, a następne pod-
dano analizie regresji. Wykazała ona, że nie istnieje istotny statystycznie związek 
między odległością od początku cieku a indeksem HQA. Inaczej mówiąc, jakość 
siedliskowa nie wzrasta istotnie wraz z oddalaniem się od centrum miasta, co czę-
ściowo tłumaczy brak związków tego parametru z użytkowaniem terenu, które na 
obrzeżach miasta jest zdecydowanie bardziej ekstensywne.

Zgoła inaczej przedstawia się to dla indeksu HMS (rys. 5). W przypadku obu 
analizowanych odcinków, wartości wskaźnika przekształcenia siedlisk istotnie sta-
tystycznie (potwierdzone testem t-s tudenta) maleją z biegiem rzeki. Warto zwrócić 
również uwagę, że współczynnik determinacji w oby przypadkach jest bardzo wyso-
ki. Spadek wielkości HMS w ponad 80% tłumaczy tu wzrost odległości od początku 
badanego odcinka, a więc centrum miasta. Na poprawę oceny stanu hydromorfolo-
gicznego cieków na obrzeżach miasta znaczący wpływ ma zatem istotny spadek mo-

Tłumaczyć można to tym, że łódzka 
strefa aglomeracyjna tworzyła się późno i wiele terenów nawet w granicach miasta 
posiada jeszcze cechy podmiejskie, a nawet wiejskie (Jokiel 2002). Z reguły cieki na 
takich obszarach nie są poddawane znaczącej presji, poza regulacją i budową przepu-
stów drogowych.

Rys. 5. Zmiany wskaźnika przekształcenia siedliska (HMS) z biegiem cieków (L)

HMS = -9,9L + 102,7
R2 = 0,88

HMS = -12,1L + 117,4
R2 = 0,85

HMS Sokołówki

HMS Ner-Olechówka

linia regresji HMS Sokołówki

linia regresji HMS Ner-Olechówka

L [km]

0

20

40

60

80

100

120

140

HM
S

0 2 4 6 8 10



parametryczna ocena łódzkich rzek pod względem hydromorfologicznym 89

5. WNIOSKI

zastosowana procedura oceny stanu hydromorfologicznego łódzkich cieków po-
zwoliła postawić kilka wniosków o charakterze dyskusyjnym.

1. zdecydowana większość cieków z obszaru Łodzi cechuje się wysokim bądź bar-
dzo wysokim stopniem modyfikacji siedlisk. analiza przeprowadzona dla dwóch 
ciągów, sekwencyjnie następujących po sobie, odcinków cieków w północnej  
i południowo-zachodniej części miasta wskazuje jednak, że wraz z oddalaniem 
się od centrum indeksy HMS szybko i istotnie statystycznie maleją. zatem cie-
ki o najmniejszej modyfikacji siedlisk występują na obrzeżach miasta. takiego 
wniosku moglibyśmy spodziewać się z oczywistych względów bez potrzeby pro-
wadzenia tych badań, ale w tym przypadku dostajemy konkretne wartości, które 
ponadto opisuje model regresyjny. 

2. w Łodzi dominują cieki cechujące się ubogimi bądź bardzo ubogimi siedliska-
mi. wydaje się, że atrakcyjniejsze odcinki znajdują się szczególnie w północ-
nej, najmniej przekształconej części miasta. Badania wykazały jednak, że wraz 
z oddalaniem się od centrum miasta jakość siedlisk nie wzrasta w sposób istotny 
statystycznie. 

3. wskaźnik modyfikacji siedlisk wykazuje istotny statystycznie związek z użytko-
waniem terenu w bezpośrednim otoczeniu cieków. co interesujące siła tej zależ-
ności rośnie ze wzrostem szerokości rozpatrywanej strefy buforowej.
W prezentowanym opracowaniu niemal wszystkie analizowane cieki (poza Ne-

rem) są rzekami autochtonicznymi, tzn. że ich reżim i charakter kształtuje się wyłącz-
nie na obszarze miasta. w tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zjawisko 
zmian morfologii koryt takich cieków wraz ze słabnącym wpływem antropopresji. 
zupełnie z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku rzek tranzytowych, które 
przepływają przez największe polskie miasta. tam stopień przekształcenia doliny cie-
ku będzie w dużej mierze zależny od relacji pomiędzy wielkością miasta i samej rzeki.

THE PARAMETRIC EvALUATION Of THE ŁÓDŹ RIvERS 
IN THE HYDROMORPHOLOgICAL RESPECT

Summary
The study used an English research method called River Habitat Survey (RHS) in order to 
determine the hydro-morphological state of small rivers draining the area of Łódź. in poland 
this method has been used since the mid 1990s, and until now, several hundred stretches of 
rivers throughout poland have been assessed by means of it. the application of the rHs 
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method enables to calculate two synthetic indices of the rivers quality: the Habitat Quality 
Assessment – HQA and the Habitat Modification Score – HMS. the first index assesses the 
habitat quality, i.e. its diversity and complexity, which provides information on the potential 
biotic attractiveness of the flow. the second index parameterises the degree of modification 
of the assessed stretch as a result of the anthropopressure. the compilation of the indices 
mentioned above provides a consistent determination of the class of the hydromorphological 
state of a stretch of the assessed stream.
For the study 30 stretches located on 14 out of 18 streams of Łódź area were selected. the 
sample has been chosen to characterize streams with strong anthropopressure, collecting wa-
ter from combined sewerage as well as streams relatively poorly transformed. 
the habitat modification score (HMS) calculated for 30 control stretches, in most cases (more 
than 80%) has indicated that the beds of the streams and their direct environment has been sig-
nificantly or strongly modified. it mainly concerns these rivers which were adapted in the past 
to collect water from the combined sewage system. However, one may say that fortunately there 
is still one stream in the natural condition (almost unmodified) in Łódź.
in Łódź there is the dominance of the streams with poor or the poorest habitats in this area 
(almost 65% of the sites analysed). this situation results from long-term anthropopressure-
related modifications in the streams, the ones passing through the city centre in particular. 
All the investments in the riverbeds or in their immediate vicinity have generated one-way 
impacts and impair the condition of the habitat.
Calculated HQA and HMS indexes have been correlated with popular indexes of land use 
in river valleys and its surrounding. The HMS index increases along with the increase of 
percentage share of the urban areas. the wider zone we analyse, the stronger the relation is. 
No such relations were detected between the land use and the HQA index.
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