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PROBLEMY �WIATOWEGO DEFICYTU WODY

Streszczenie

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych (jedynym oprócz tlenu), bez którego nie prze-

trwa !ycie na Ziemi. Woda jako dynamiczny sk"adnik #rodowiska ulega ci$g"ym zmianom ilo#ciowym 

i jako#ciowym w czasie i przestrzeni. Brak wody w obecnym stuleciu mo!e by% jednym z wi&kszych 

problemów globalnych, szczególnie dotyczy to Bliskiego Wschodu i Afryki . W celu zapobiegania 

ryzyku de' cytu wody podejmuje si& dzia"ania zmierzaj$ce do oszcz&dnego gospodarowania zasobami 

wodnymi wraz z spowolnieniem obiegu wody w #rodowisku przyrodniczym a tak!e zwi&kszeniem 

retencji wodnej w zlewniach rzecznych. Zasoby wody #wiata wynosz$ oko"o 1386 mld km3 i z tego 

prawie 99* wód na naszej planecie jest praktycznie niedost&pna. Polska zaliczana jest do krajów 

najubo!szych w zasoby wód #ródl$dowych Europy (26 miejsce).

S owa!kluczowe:!woda, zasoby wodne, retencja wody, susze, powodzie.

WPROWADZENIE

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych (jedynym oprócz tlenu), 

bez którego nie przetrwa !ycie na Ziemi oraz ma determinuj$cy wp"yw na rozwój 

spo"eczno-gospodarczy. Zasoby wodne naszej planety uczestnicz$ w powtarzaj$cym 

si& cyklu hydrologicznym, "$cz$cym atmosfer&, litosfer& i hydrosfer&. Post&p cywi-

lizacyjny na #wiecie, w ostatnich dziesi&cioleciach zwi$zany jest przede wszystkim z 

dynamicznym rozwojem przemys"u i wzrostem liczby ludno#ci i powoduje sta"y wzrost 

zapotrzebowania na wod&, której zasoby s$ ograniczone i nierównomiernie zlokalizowane 

na #wiecie. Wiatr i ruch wody przyczyniaj$ si& do transportu ciep"a na skutek dyfuzji 

turbulentnej (dyfuzji Eddy�ego), w nast&pstwie czego oddzia"ywanie ich si&ga w g"$b 

akwenów. Woda przy 4 ºC uzyskuje najwi&ksz$ g&sto#% i dlatego nie zamarza od dna w 

zbiornikach.!G&sto#% wody przy zmianie temperatury o 1 ºC jest wi&ksza w wysokich 

ni! w niskich temperaturach, dlatego w kierunku od g"&boko zalegaj$cych zimnych wód 

do cieplejszych wód powierzchniowych nast&puje wzrost stabilno#ci s$siaduj$cych mas 

wody (im bli!ej powierzchni, tym trudniej si& one mieszaj$).

Woda jako dynamiczny sk"adnik #rodowiska ulega ci$g"ym zmianom ilo#ciowym i 

jako#ciowym w czasie i przestrzeni. Wraz ze zmianami ilo#ciowymi do#% cz&sto nast&puj$ 

wahania sk"adu ' zycznego, chemicznego i biologicznego wód, zw"aszcza powierzchnio-

wych. Aby uniezale!ni% si& od nadmiernych waha+ ilo#ciowych i jako#ciowych wody 
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b!d"cej do dyspozycji, od wieków budowane s" zbiorniki retencyjne gromadz"ce wody 

w okresach ich nadmiarów, a opró#niane podczas niedoborów wody. Do zbiorników 

wodnych cz!sto dop$ywa woda ró#nej jako%ci, która w jego czaszy ulega ró#norakim 

procesom zmian jako%ciowych. W literaturze naukowej zmiany jako%ciowe w rzekach 

opisywane s" bardziej precyzyjnie ni# w zbiornikach wodnych.

Zmiany ilo%ciowe wód kszta$towane s" w g$ównej mierze wielko%ci" i przebie-

giem oraz uwarunkowaniami zjawisk hydrometeorologicznych na %wiecie, a jako%& 

wód - poziomem i intensywno%ci" procesów gospodarczych w zlewni danego akwenu. 

Do akwenu dop$ywaj" ró#nego rodzaju substancje z terenu jego zlewni. Tales z Miletu 

(620-540 lat p.n.e.) uwa#a$ wod! za pierwotn" substancj! wszech%wiata, od której 

wszystko si! zacz!$o.

Nadmiar wody mo#e prowadzi& do powodzi. Powodzie rzeczne spowodowane s" 

zazwyczaj d$ugotrwa$ymi i intensywnymi opadami deszczu, wzgl!dnie gwa$townym 

topnieniem du#ej ilo%ci %niegu. Powodzie s" zjawiskiem naturalnym i b!d" zapewne 

powtarza$y si! równie# w przysz$o%ci. 

 Powód' w dolinie Odry w 1997 r. przypomnia$a kolejny ju# raz, o potrzebie d$u-

gofalowych dzia$a* (nie tylko dora'nych) w kierunku ochrony przeciwpowodziowej i 

poprawy gospodarki wodnej w Polsce.

Efektem suszy s" bardzo ma$e przep$ywy wody w rzekach, niskie poziomy wody w 

zbiornikach, niskie i ma$e warto%ci plonów ro%lin uprawnych [Majewski 2004]. Wi!ksze 

lub mniejsze susze w Polsce odnotowuje si! przeci!tnie co drugi rok. 

Brak wody w obecnym stuleciu mo#e by& jednym z wi!kszych problemów global-

nych, (szczególnie dotyczy to Bliskiego Wschodu i Afryki). W celu zapobiegania ryzyka 

de+ cytu wody podejmuje si! dzia$ania zmierzaj"ce do oszcz!dnego gospodarowania 

zasobami wodnymi wraz z spowalnianiem obiegu wody w %rodowisku przyrodniczym, 

a tak#e zwi!kszeniem retencji wodnej zlewni rzecznych.

Obecnie gwa$townie wzrasta liczba mieszka*ców Ziemi, co jest jednoznaczne ze 

zmniejszeniem ilo%ci wody przypadaj"cej na ka#dego mieszka*ca Ziemi.

Przed wiekami przyrost liczby ludno%ci na %wiecie by$ powolny. Oko$o 1600 roku 

zamieszkiwa$o Ziemi! 500 mln ludzi. Od pocz"tku XX wieku ludno%& szybko wzrasta$a 

(tab. 1).

Podzia$ hydrologiczny, a nie administracyjny zlewni, stanowi podstaw! ochrony wód 

powierzchniowych [Kundzewicz, 2000] i gospodarki zasobami wodnymi. Zlewnie wód 

powierzchniowych i podziemnych cz!sto ró#ni" si! pomi!dzy sob". 

Tabela 1. Ilo%& mieszka*ców Ziemi w XX wieku oraz prognozowany przyrost [Majewski, 2005]

Ilo�� ludzi Prognozowania
Uwagi

rok ilo�� (mld) rok ilo�� (mld)

1950

2000

�

2,5

6,1

�

�

�

2050

�

�

9,8

Dzienna liczba ludno�ci obecnie wzrasta o ok. 

200 000 (g�ównie Chiny, Indonezja, Indie)

W Europie przewiduje si� w okresie do 2050 

zmniejszenia liczby mieszka�ców o oko�o 50 mln
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Wody pobierane s! zazwyczaj ze zbiorników zaporowych, bezpo"rednio z rzek 

lub z podziemnych poziomów wodono"nych, natomiast zwracane cz#sto do rzek 

charakteryzuj! si# znacznie gorsz! jako"$. Istniej!ce oczyszczalnie "cieków, nawet 

trzystopniowe (oczyszczalnie mechaniczne, biologiczne i chemiczne), nie s! w stanie 

wyeliminowa$ z wód zu%ytych ca&o"ci sk&adników od%ywczych � azotu i fosforu. Na 

jako"$ wody maj! wp&yw tak%e zanieczyszczenia gleby i powietrza (zanieczyszczenia 

atmosfery mog! wróci$ na ziemi# jako kwa"ny deszcz) [Che&micki, 1997]. Sk&adniki 

nawozowe dostarczone na powierzchni# gleby s! sorbowane w obr#bie strefy aeracji 

warstwy powierzchniowej. Dopiero po przekroczeniu pojemno"ci sorpcyjnej strefy 

aeracji gleby, wyst#puje prawdopodobie'stwo zagro%enia dla wód gruntowych. Wraz 

z opadem atmosferycznym na 1 hektar zlewni mo%e by$ wnoszone od 6.0 do 14.4 kg 

azotu i od 0.2 do 4.28 kg fosforu.

Znaczny wp&yw na stan jako"ci wód ma antropopresja wywierana na poszczególne 

elementy "rodowiska przyrodniczego a zwi!zana przede wszystkim z: intensy* kacj! 

produkcji rolniczej zmianami u%ytkowania terenu (urbanizacja, wylesienie, zanik 

terenów podmok&ych), niedostatecznym oczyszczaniem "cieków komunalnych i prze-

mys&owych (brakiem oczyszczania "cieków), spi#trzeniami rzek spowalniaj!cymi ich 

bieg, górnictwem (zrzuty wód zasolonych), energetyk! (zrzuty wód podgrzanych, emisja 

zanieczyszcze' gazowych), transportem i innymi ga&#ziami przemys&owej dzia&alno"ci 

cz&owieka (przemys& chemiczny, metalowy, spo%ywczy). Zanieczyszczenia dostaj!ce 

si# do obiegu wody w przyrodzie pochodz! ze +róde& punktowych, obszarowych (trud-

niejszych do opanowania), liniowych (arterie komunikacyjne).

Zakwaszenie i zanieczyszczenie wód powierzchniowych zagra%a %yciu biologicz-

nymi w rzekach jeziorach i zbiornikach (obni%eniu ulega ró%norodno"$ biologiczna). 

Wysokie st#%enie zanieczyszcze' wód mo%emy obserwowa$ w okresach: suchym (z 

powodu niewystarczaj!cego rozcie'czenia zanieczyszcze') jak i przy du%ych przep&y-

wach wskutek ulewnych deszczy lub topnienia "niegu, kiedy to z powierzchni ziemi 

sp&ukiwane s! nagromadzone zanieczyszczenia.

Rys. 1. Schemat cyklu hydrologicznego (Z. Ma&ecki, 2005)
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ZASOBY WODNE �WIATA

Ziemia jest planet! oceaniczn!. Zasoby wodne "wiata wynosz! oko#o 1386 mld km3, 
z tego a$ 1338 mld km3 to wody zmagazynowane w oceanach (tab. 2)

Prawie 99 % wód na naszej planecie jest praktycznie niedost&pna, jest zasolona, 
wyst&puje w sta#ej pokrywie "nie$nej, w postaci lodowca, na zmniejszonych g#&boko-
"ciach oraz jest zanieczyszczona.

Polska zaliczana jest do krajów najubo$szych w zasoby wód "ródl!dowych Europy. 
Ilo"' wody w Polsce przypadaj!ca na jednego mieszka*ca wynosi oko#o 1600 m3, co 
stawia nas dopiero na 26 miejscu w Europie ("rednia w Europie to ok. 4900 m3). Obec-
nie w Polsce ca#kowity pobór wody na mieszka*ca wynosi ok. 310 m3 rocznie (w Unii 
Europejskiej ok. 600 m3 na mieszka*ca rocznie).

Opady na powierzchni ziemi s! roz#o$one bardzo nierównomiernie i g#ównie zale$! 
od szeroko"ci geogra+ cznej. W okolicach równika i na szeroko"ci geogra+ cznej 60° 
opady s! wysokie natomiast na szeroko"ci geogra+ cznej 30° i na obszarach oko#obiegu-
nowych s! niskie. Wa$nymi czynnikami determinuj!cymi wielko"' opadu s!: po#o$enie 
nad poziomem morza (opad w górach jest zazwyczaj wy$szy ni$ na nizinach), wystawa 
stoku i jego orientacja wzgl&dem ró$y wiatrów, odleg#o"' od /ród#a wilgoci. W Polsce 
najni$sze "rednie opady wynosz!ce od 450 do 550mm wyst&puj! w Wielkopolsce.

Z publikowanych przez FAO danych statystycznych wynika, $e w krajach Unii Euro-
pejskiej nast&puje wyra/ne zwi&kszenie irygowanych powierzchni (w latach 1980-1996 
zwi&kszy#o si& o 146000 ha). Nawadniane powierzchnie w krajach Unii Europejskiej w 
1996 roku osi!gn&#y 11,6 mln ha [Lacoste Y., 2003]. Natomiast wed#ug danych 7wiato-

Tabela 2. Zasoby wodne "wiata (UNESCO 19;8)

Cz��� hydrosfery Obj�to�� (km3)
Procent ca�kowitych

zasobów wodnych

Procent zasobów 

wody s�odkiej

Ocean

Lodowce i trwa�a pokrywa �nie�na

Woda podziemna:

- s�odka

- s�ona

Woda w jeziorach:

- s�odka

- s�ona

Woda glebowa

Woda w atmosferze

Obszary podmok�e

Rzeki

Woda biologiczna

1 338 000 000

     24 364 100

     23 400 000

10 530 000

12 870 000

          176 400

91 000

85 400

            16 500

 12 900

11 470

2120

1120

96,5

1,725

1,69

0,76

0,93

0,013

0,007

0,006

0,0012

0,001

0,0008

0,0002

0,0001

69,6

30,1

0,26

0,05

0,04

0,03

0,006

0,003

!$cznie � woda s�odka

!$cznie �  woda

35 029 210

1 385 984 610

2,5

100
100
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wej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2007r. oko!o 1,1 mld ludzi nie ma wystarczaj"cego 

dost#pu do wody. A$ 70 % &wiatowego zu$ycia wody przypada na rolnictwo.

Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Wspólnoty Europejskiej z dnia 23 pa'dziernika 2000r. ustanawiaj"cej ramy wspólnoto-

wego dzia!ania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej) zobo-

wi"zano kraje cz!onkowskie Unii do przygotowania planów gospodarowania wodami. 

Susze trwaj" z regu!y znacznie d!u$ej ni$ powodzie i s" zjawiskami regionalnymi, 

a nie lokalnymi. Pra'ród!em suszy jest susza meteorologiczna � d!ugotrwa!a sk"po&* 

opadów (o skutkach spot#gowanych niekiedy wysok" temperatur"). Natomiast susza 

hydrologiczna (niskie stany wód powierzchniowych i gruntowych), susza rolnicza 

b"d' glebowa (niska zawarto&* wilgoci w glebie) nie musz" pokrywa* si# w czasie z 

susz" meteorologiczn". Przyczyn" tego jest z!o$ono&* i rozci"g!o&* w czasie procesów 

przekszta!caj"cych opad w retencj# powierzchniow" lub gruntow". Brak wody mo$e 

by* jednym z najwi#kszych problemów globalnych w obecnym stuleciu. Szczególnie 

napi#t" sytuacj# przewiduje si# w regionach: Bliski Wschód, Australia, Afryka i Europa 

po!udniowa. 

Dramatyczny nadmiar wody mo$e prowadzi* do wyst"pienia niszczycielskiej si!y 

$ywio!u. Szczególnie dotkliwe s" powodzie w miastach, gdzie straty koncentruj" si# na 

g#sto zaludnionym obszarze. Powodzie s" zjawiskiem naturalnymi b#d" si# powtarza!y 

w przysz!o&ci. Pomimo wielkich wysi!ków, zagro$enie powodziowe nie zosta!o i nigdy 

nie zostanie wyeliminowane. 

Prognozowane przyczyny kryzysu wodnego na &wiecie to:

 · globalne ocieplenie, spowodowane g!ównie emisj" dwutlenku w#gla i innych gazów 

cieplarnianych, 

 · ka$dego dnia do &wiatowych zasobów wody tra+ aj" oko!o 2 mln ton zanieczyszcze4,

 · na rolnictwo przypada 70% &wiatowego zu$ycia wody ( wi#kszo&* w krajach 

rozwijaj"cych si#) z czego jedynie cz#&* tych zasobów wykorzystywana jest do 

nawadniania upraw,

Rys. 2. Obszary zagro$one pustynnieniem
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 · rabunkowa gospodarka le!na w wielu miejscach globu spowodowa"a zachwianie 

równowagi ekologicznej,

 · zmniejszenie w XX wieku o 50% obszaru terenów podmok"ych na !wiecie w du#ej 

mierze na skutek !wiadomego dzia"ania cz"owieka, 

 · wzrost !wiatowego zu#ycia wody pod potrzeby przemys"u ( szczególnie w krajach 

rozwini$tych ). W roku 1995 zu#ycie to wynios"o 725 km3, natomiast w roku 2025 

wyniesie ju# 1,170 km3.

Rys. 3. Roczne sumy opadów

WP!YW KLIMATU NA ZASOBY WODNE

Klimat i zasoby wodne s& ze sob& nierozerwalnie po"&czone i ka#de wahanie lub 

d"ugotrwa"a zmiana jednego z tych systemów powoduje reakcj$ w drugim. Do niedawna 

zaburzenia globalnego rozk"adu przenoszenia energii i masy (wody i powietrza) wywo-

"ane ludzkimi dzia"aniami by"y znikome z uwagi na znacznie mniejsz& liczb$ ludno!ci 

!wiata i ni#szy poziom antropopresji. Aktualnie antropopresja znacz&co zak"óca natu-

ralny bilans energii i wody i to w sposób globalny. Jednym z d"ugofalowych skutków 

antropopresji jest globalne ocieplenie zwi&zane ze wzmo#onym efektem cieplarnianym 

wywo"anym przez cz"owieka. Gdyby nie wzrastaj&cy efekt cieplarniany naturalne tenden-

cje klimatyczne sprzyja"yby raczej globalnemu och"odzeniu. Efekt cieplarniany wp"ywa 

na wszystkie procesy obiegu wody w przyrodzie, rosn&ce st$#enie gazów szklarniowych 

powoduje wzrost temperatury, który z kolei sprawia, #e w skali globalnej ro!nie dynami-

ka cyku hydrologicznego (wy#sze parowanie i opad). Zmianom ulega równie# rozk"ad 

sezonowy procesów hydrologicznych (re#im czasowy). Ma to wp"yw na proces prze-

p"ywu rzecznego, jego warto!' !redni&, rozk"ad sezonowy i zmienno!'. W nast$pstwie 

zmian w ekosystemach wodnych, w wy#szych temperaturach wzrasta szybko!' reakcji 
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chemicznych i zwi!ksza si! produktywno"# ro"linno"ci (efekt �nawo$enia� dwutlenkiem 

w!gla). Pot!guj% si! równie$ problemy jako"ci wody, mog% pojawia# si! toksyczne dla 

"rodowiska zakwity glonów i szybkie zmniejszanie si! ilo"ci tlenu rozpuszczonego. 

Konsekwencjami zmian klimatycznych jest narastaj%ca ilo"# wyst!powania cz!stych i 

intensywnych ekstremalnych zjawisk hydrologicznych. 

TRWA�Y ROZWÓJ (EKOROZWÓJ)

Barierami jakie staj% na drodze do trwa&ego rozwoju (ekorozwoju) s%: ci%g&y wzrost 

liczby ludno"ci, wylesienie (deforestacja), narastaj%ce zasolenie gleb, zmiany dolin 

rzecznych, urbanizacja, intensy' kacja u$ytkowania ziemi, naturalna �szczup&o"#� 

zasobów, podzia&y terytorialne, oraz niemo$no"# zaanga$owania w gospodark! wodno 

- "ciekow% potrzebnych "rodków ' nansowych. Istotnym ograniczeniem jest te$ niski 

stopie* "wiadomo"ci spo&ecze*stw w zakresie ograniczono"ci zasobów wodnych i ko-

nieczno"ci racjonalnego nimi gospodarowania. Przyk&adem niewysokiej "wiadomo"ci 

ostatnich dziesi!cioleci by&o uporczywe inwestowanie w wodoci%gi, bez kanalizacji. 

Warto te$ poruszy# wp&yw podzia&ów administracyjnych i politycznych (woje-

wództw, landów, pa*stw), które jako kolejne bariery utrudniaj% planowanie gospoda-

rowania zasobami wody (plany gospodarowania zasobami wody powinny sprowadza# 

si! do granicy dorzeczy a nie granic administracyjnych) - np. budowa w Turcji zapory 

Atatürka na Eufracie zwi!kszy&a de' cyt wody w Iraku i Syrii, dla których Eufrat jest 

zasadniczym +ród&em wody.

Rys. 4. Podzia& wód powierzchniowych w Polsce (wg  Z. Ma&eckiego)
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MA�A RETENCJA WODNA

Aby uniezale!ni" si# od nadmiernych warto$ci ilo$ciowych i jako$ciowych wody 

b#d%cej do dyspozycji, od wieków budowane s% zbiorniki retencyjne gromadz%ce wody 

w okresach nadmiarów a opró!niane podczas niedoborów wody. Najcz#$ciej w literaturze 

opisywane s% zmiany ilo$ciowe.

W ostatnim czasie coraz cz#$ciej powraca w dyskusjach w$ród naukowców i in!y-

nierów praktyków idea i znaczenie zwi#kszenia retencji wodnej oraz oddzia&ywanie jej 

na $rodowisko. Temat znany od dawna wzbudza racjonalne my$lenie, poniewa! w dobie 

cz#stych k&opotów zwi%zanych z niedoborami wody, powinno si# przy$pieszy" logiczn% 

polityk# dotycz%c% przedsi#wzi#" zwi%zanych z retencj% wodn%. 

Istotnym elementem problematyki zwi%zanej z retencj% wodn% jest tzw. ma&a retencja 

wodna, sprowadzaj%ca si# do dzia&a' zwi%zanych z magazynowaniem wody w: zbior-

nikach, ciekach, glebie (w tym poprzez zabiegi agromelioracyjne i ) tomelioracyjne*, 

lasach (zalesieniach i zadrzewieniach*. Zarówno retencja, jak i ma&a retencja zale!% od: 

wielko$ci opadów, rze+by terenu, przepuszczalno$ci gleb (gruntów*.

Problem wyp&ywu akwenów na poziom obiegu azotu i fosforu jest interesuj%cy nie 

tylko ze wzgl#dów poznawczych, ale tak!e praktycznych. Wi%!e si# bowiem z problemem 

konieczno$ci redukcji &adunku fosforu i azotu docieraj%cego do akwenów. 

Wa!no$" tych kwestii dotycz%cych jako$ci wód wynika ze wzrostu ilo$ci zanieczysz-

cze' g&ównie $ciekowych odprowadzanych do wód powierzchniowych, co jest jednym 

z najwa!niejszych celów jaki musimy osi%gn%" w gospodarowaniu wodami zgodnie z 

wymaganiami (np. Ramowej Dyrektywy Wodnej - RDW*. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Woda zawsze stanowi&a podstawowe +ród&o !ycia. Jej dost#pno$" mia&a i ma decy-

duj%ce znaczenie dla egzystencji cz&owieka oraz rozwoju ludzko$ci. 

2. Z powodu wyst#puj%cych niedoborów jak i okresowych nadmiarów zaleca si# budo-

wanie systemów (obwa&owania, zapory wodne, zbiorniki retencyjne, zbiorniki tzw. 

�suche�, regulacj# rzek, systemy alarmowe, urz%dzenia zwi%zane z ma&% retencj% 

itp.* ograniczaj%cych zagro!enia powodziowe i umo!liwiaj%ce zwi#kszenie retencji, 

(z zachowaniem �kompromisu� pomi#dzy uwarunkowaniami przyrodniczymi a 

potrzeb% gromadzenia wód.

3. Ograniczenie �rozrzutnej� gospodarki wod%

4. Z powodu suszy b#d%cej nast#pstwem d&ugotrwa&ego niedoboru wody mo!e doj$" do 

pustynnienia obszarów w nast#pstwie procesów, w których struktura i !yzno$" gleby 

ulegaj% nieodwracalnej degradacji z równoczesnym ograniczeniem lub zanikiem 

zasobów bioprodukcyjnych.

5. Z powodu globalnego wzrostu liczby mieszka'ców na $wiecie oraz aspiracji ludzi do 

poprawienia warunków !ycia (w roku 2025 prognozowane zu!ycie wody wyniesie 
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1,170 mln km3).Prognozowane zapotrzebowanie na wod! b!dzie mia"o tendencj! 

wzrostow#.

6. Zmierza$ do ograniczenia (zminimalizowania) zanieczyszczenia wód powierzch-

niowych i podziemnych poprzez uregulowanie gospodarki wodno-%ciekowej w 

zlewniach rzek, cieków, akwenów (codziennie do %wiatowych zasobów wody tra& a 

oko"o 2 mln ton zanieczyszcze').

7. Zapobiega$ rabunkowej gospodarce le%nej w wielu miejscach globu która spowodo-

wa"a zachwianie równowagi ekologicznej wraz z ograniczeniem dalszego zmniej-

szania obszarów terenów podmok"ych.

8. W ostatnim czasie zauwa*a si$, *e antropopresja znacz#co zak"óca naturalny bilans 

energii i wody (efekt cieplarniany oddzia"ywuje na dynamik$ cyklu hydrologicznego).

9. Wyst$puj#ce zmiany klimatyczne przyczyniaj# si$ do wzrostu wyst$powania cz$stych 

i intensywnych ekstremalnych zjawisk hydrologicznych.

10. Wdra*ana Dyrektywa 2000/60/WE, zobowi#zuj#ca kraje cz"onkowskie Unii do 

przygotowania planów gospodarowania wodami, stanowi jeden z podstawowych 

instrumentów zarz#dzania zasobami wodnymi w celu ochrony wód i zapewnienie 

obecnym i przysz"ym pokoleniom dost$pu do wody dobrej jako%ci.
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PROBLEME DES GLOBALEN WASSERDEFIZITS

Zusammenfassung

Das Wasser stellt das wertvollste Naturressource (außer Sauerstoff) dar, ohne das irgendwelches Leben 

auf der Erde unmöglich ist. Das Wasser unterliegt als dynamisches Element der Umwelt den ständigen 

quantitativen und qualitativen Veränderungen in Zeit und Raum. Das Wasserde! zit kann in diesem 

Jahrhundert zu einem der größeren globalen Probleme werden, besonders im Nahen Osten und Afrika. 

Um das Risiko des Wassermangels zu vermeiden trifft man die Maßnahmen, die zum Wassersparen 

aller Ressourcen führen sowie zur Verlangsamung der Wasserzirkulation in der Umwelt und auch zur 

Steigerung der Wasserretention am Ab" ussgebieten beitragen. Die Weltwasserressourcen betragen 

1386 Milliarden km3 , wobei 99% des Wassers auf unserem Planeten unzugänglich ist. Polen gehört 

zu den wasserärmsten Ländern mit Binnenwasser in Europa (26. Platz).

Schlüsselworte: Wasser, Wasserressourcen, Wasserretention, Trockenzeit, Hochwasser.

GLOBAL WATER DEFICIENCY

Summary

Water is one of most valuable natural resources (aside from oxygen) without which life on Earth 

would not survive. Water as a dynamic environment components is subject to constant quantitative and 

qualitative changes in time and space. Water shortage in this century may be one of the biggest global 

issues, particularly in the Middle East and Africa. In order to prevent the risk of water de! ciency ac-

tions are taken in order to economically manage water resources accompanied by slowed down water 

circulation in the natural environment and increased retention in river basins. Global water resources 

amount to 1386 B km3 whereas 99% of water in our planet is virtually unavailable. Poland is one of 

the poorest countries in Europe (26th place) in terms of inland water resources.

Key words: water, water resources, water retention, droughts, " oods.


