
E u r o p e ´ s  A m a z o n

Droga wodna E40 zniszczy ostoje 

przyrody w Ukrainie i Białorusi. 

Naturalne tereny podmokłe 

zamiast wiązać węgiel, zaczną 

uwalniać go do atmosfery. 

Badania pokazują ogromny negatywny wpływ 
proponowanej drogi wodnej E40 na hydrologię 
oraz ekologię rzek i wód Białorusi i Ukrainy
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E u r o p e ´ s  A m a z o n

W ramach prac nad studium wykonalności planowanej drogi wodnej E40 wpływ inwestycji 

na hydrologię nie został wystarczająco szczegółowo zbadany. Do tematów, które nie 

zostały uwzględnione należą: wpływ zmian klimatu, wpływ zarządzania lodem na siedliska 

nadrzeczne, wpływ modyfikacji i regulacji meandrującego odcinka Prypeci, wpływ gatunków 

inwazyjnych, kwestie związane z jakością wody, wpływ promieniowania oraz kwestia utrzymania 

ekologicznego stanu rzeki Prypeci. Eksperci widzą także potrzebę zaangażowania wszystkich 

zainteresowanych stron w dyskusję nad możliwymi zmianami w lokalnej hydrologii.

Eksperci ustalili, że:

 ―  Budowa drogi wodnej E40 może przyspieszyć tworzenie się pokrywy lodowej na Prypeci, co spowoduje konieczność 

zarządzania lodem w celu utrzymania żeglowności rzeki lub zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Postępujące 

zmiany klimatu mogą spowodować niedobory wody niezbędnej do funkcjonowania drogi wodnej E40. Oznacza to,  

że droga wodna E40 nie będzie żeglowna nie tylko zimą, ale także w okresach letnich niżówek.

 ―  Kanalizacja meandrującej Prypeci zniszczy naturalne środowisko rzeki. 

 ―  Rezerwat Olmańskie Błota – jedno z najbardziej wyjątkowych torfowisk w Europie Środkowej – prawdopodobnie 

zostanie odcięty od niezbędnych zasobów wody. 

 ―  Prypecki Park Narodowy, który jest jednym z najdzikszych obszarów Białorusi i chroni najważniejszy pod względem 

środowiskowym odcinek meandrującej Prypeci, zostanie nieodwracalnie zniszczony.

Kontekst: Polesie i droga wodna E40

O wyjątkowym charakterze Polesia stanowią rozległe obszary dzikiej przyrody leżące na terenie Białorusi, Polski, Rosji 
i Ukrainy.1 Droga wodna E40 2 to inicjatywa międzynarodowa, której celem jest połączenie Morza Bałtyckiego i Morza 
Czarnego żeglowną drogą wodną o długości około 2000 km – z Gdańska do Chersonia na Ukrainie. Może to mieć bardzo 
poważny wpływ na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, mieszkańców Polesia, może mieć także znaczące skutki dla 
gospodarki i globalnego bilansu węglowego.

Chociaż planowanie drogi wodnej E40 jest wciąż na wczesnym etapie, w 2015 r. zostało opublikowane studium wykonalności.3 
Proponuje się w nim, by trasa przebiegała przez systemy rzeczne Wisły, Bugu, Piny, Prypeci i Dniepru (ilustr. 1). E40 na długim 
odcinku ma przebiegać rzekami obecnie nieuregulowanymi i swobodnie płynącymi, a budowa drogi wodnej wymagałaby ich 
regulacji: prostowania, pogłębiania, budowy stopni wodnych i zbiorników zaporowych. Chociaż na niektórych odcinkach 
istnieją kanały żeglowne i rzeki są spławne, realizacja całej inwestycji grozi katastrofą ekologiczną.

1 Zobacz: „O Polesiu. Unikalny obszar dzikiej przyrody o znaczeniu globalnym.”

2 Zobacz: „Polesie zagrożone. Jak nowa droga wodna może zniszczyć naturalne środowisko Polesia.”

3  „Restoration of Inland Waterway E40 Dnieper – Vistula: from Strategy to Planning. Final Feasibility Study Report - Corrected Report” (Zgodnie  

z uwagami wprowadzonymi przez Willema Zondaga, konsultanta prawnego i technicznego). Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk, grudzień 

2015. 
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Białoruski odcinek E40 ma przebiegać rzeką Muchawiec, kanałem Królewskim (Dniepr-Bug), rzekami Piną 
i Prypecią. Znaczna część drogi wodnej będzie biegła silnie meandrującą Prypecią, co spowoduje konieczność 
regulacji, w tym przecięcia meandrów rzeki. (ilustr. 1, 2).  

Część drogi wodnej E40 prowadzi przez rzeki Prypeć i Dniepr na Ukrainie, w tym także odcinek Prypeci 
biegnący w pobliżu zniszczonej Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Wejście na teren wokół dawnej elektrowni 
jest ściśle kontrolowane – długotrwała ekspozycja na promieniowanie na tym obszarze nadal jest uważana  
za niebezpieczną. Istnieje duże zagrożenie, że budowa i eksploatacja tego odcinka drogi wodnej E40 uruchomi 
radioaktywne osady znajdujące się na dnie rzeki i spowoduje zagrożenie dla milionów ludzi.4

4 Zobacz: „Droga wodna E40 może narazić miliony ludzi na niebezpieczne promieniowanie.”

Ilustracja 2. Meandry rzeki Prypeć w Prypeckim Parku Narodowym. (Fotomapa: Google)

Ilustracja 1. Przebieg drogi wodnej E40 z zaznaczeniem silnie meandrujących odcinków Prypeci. 

(Fotomapa: Google)
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Ekspertyza

Dla lepszego zrozumienia potencjalnego wpływu drogi wodnej E40 na Polesie, zleciliśmy ekspertom zbadanie następujących 
czynników: hydrologii, ekonomii transportu, radioaktywności i potencjalnych, alternatywnych scenariuszy rozwoju dla Polesia. 
Niniejsze opracowanie podsumowuje ekspertyzę dotyczącą potencjalnego wpływu na hydrologię i ekologię mokradeł Białorusi 
i Ukrainy, przygotowaną przez ekspertów z Centrum Ochrony Mokradeł. Pełna jej treść dostępna jest w internecie. Pełna jej 
treść jest dostępna w Internecie.5

Czego dotyczyła ocena? 

Eksperci przeanalizowali studium wykonalności z 2015 r. koncentrując się na budowie białoruskiego i ukraińskiego odcinka 
drogi wodnej E40. 

Główne kwestie to: 

 ― zasoby wodne potrzebne do funkcjonowania drogi wodnej E40;

 ― wpływ zmian klimatu na transport rzeczny;

 ― wpływ drogi wodnej E40 na stan ekologiczny rzek;

 ― wpływ drogi wodnej E40 na rezerwat Olmańskie Błota i Prypecki Park Narodowy;

 ― szczegółowe wymagania dla oceny oddziaływania na środowisko. 

5  „Analysis of selected possible impacts of potential E40 Inland Waterway development in Belarus and Ukraine on hydrological and 

environmental conditions of neighbouring rivers and wetlands”, M. Grygoruk, E. Jabłońska, O. Osuch, P. Trandziuk, Warszawa, Marzec 2019. 
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Ustalenia 

Zasoby wodne Białorusi wystarczą jedynie na początkowy etap funkcjonowania drogi wodnej 

Na podstawie dostępnych, ograniczonych danych hydrologicznych, eksperci ustalili, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, 
że zasoby wodne Białorusi i Ukrainy wystarczą jedynie na początkowym etapie funkcjonowania drogi wodnej E40. Może się 
to zmienić wraz z postępującymi zmianami klimatu. Odcinek E40 po stronie Białoruskiej dysponuje odpowiednimi zasobami 
wodnymi, być może dlatego, że rzeka jest nieustannie zasilana wodą gromadzoną w mokradłach. Po stronie Ukraińskiej woda 
już została spiętrzona w wyniku zabudowy hydrotechnicznej i możliwości dalszego gromadzenia wody się wyczerpały.

Budowa drogi wodnej E40 może wpłynąć na naturalny proces oblodzenia rzek, w szczególności na rzece Prypeci, która miałaby 
zostać skanalizowana i dla zapewnienia żeglowności wymagałaby intensywnych prac z zakresu zarządzania lodem.

Presja klimatyczna wpłynie na dostępność wody potrzebnej dla funkcjonowania drogi wodnej E40

W studium wykonalności nie przeanalizowano potencjalnego wpływu zmian klimatycznych na funkcjonowanie drogi 
wodnej E40. Eksperci sięgnęli więc do badań międzynarodowych. Prognozują one niedobory wody, wzrost ewapotranspiracji, 
niestabilność przepływów, zmniejszające się wylewy rzek, a także ich wcześniejsze występowanie wiosną. W świetle 
powyższego, eksperci uważają, że największym problemem drogi wodnej E40 będą zmiany w górnym biegu białoruskich rzek, 
gdzie zasoby wodne są względnie niskie. 

Przewidywane jest zmniejszenie się wielkości wylewów rzek o 25-50% w dopływach Prypeci, takich jak rzeka Pina, co 
dramatycznie zmniejszyłoby dostępność wody dla drogi wodnej E40. Spowodowane zmianami klimatu dłuższe i bardziej 
dotkliwe susze prawdopodobnie zwiększą zużycie wody w rolnictwie, co również ograniczyłoby ilość wody dostępnej dla 
drogi wodnej E40 w najbardziej krytycznym pod tym względem okresie w roku – od czerwca do września.

©
 D

a
n

ie
l 
R

o
s
e

n
g

re
n

5Status wrzesień 2022 /8 



E u r o p e ´ s  A m a z o n

Droga wodna E40 wpłynie na stan ekologiczny rzek 

Największy wpływ drogi wodnej E40 w Białorusi wiąże się z modyfikacją meandrów rzeki Prypeci. Prypeć jest jedną 
z ostatnich prawie nietkniętych ręką człowieka rzek nizinnych w Europie. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) 
ponad 250 km Prypeci ma „bardzo dobre” lub „dobre” warunki hydromorfologiczne. Kanalizacja rzeki prawdopodobnie nie 
pozostanie bez wpływu na poziom osadów oraz organizmy wodne, takie jak skorupiaki, mięczaki i owady, ale też ryby. Zakres 
negatywnego oddziaływania drogi wodnej E40 może być szerszy, np. łowiskom mogą zagrozić gatunki inwazyjne.

Olmańskie Błota zagrożone przez budowę drogi wodnej E40

Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego, będąca następstwem regulacji Prypeci, może mieć bardzo negatywne skutki 
dla rezerwatu Olmiańskie Błota. Rezerwat położony jest między dopływami Prypeci – rzekami Horyń i Stwigą – i jest 
jednym z najbardziej wyjątkowych torfowisk w Europie Środkowej. Główna część kompleksu torfowisk znajduje się na 
terenie Białorusi i jest obszarem chronionym zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Olmańskie Błota są 
miejscem występowania wielu zagrożonych gatunków ptaków, w tym największej w Europie populacji orlika grubodziobego 
i największych na Białorusi populacji gadożera, wodniczki i żurawia. Wpływ E40 na Olmiańskie Błota powinien być 
szczegółowo zbadany w ramach oceny oddziaływania na środowisko, tak, aby uchronić ten obszar przed zniszczeniem.

Droga wodna E40 nieodwracalnie zniszczy Prypecki Park Narodowy

Budowa drogi wodnej E40 wiązałaby się z kanalizacją i prostowaniem meandrów Prypeci. Spowodowałoby to nieodwracalne 
zniszczenia w sercu Polesia. Podczas wiosennych powodzi środkowy odcinek rzeki Prypeć przekształca się w ogromne jezioro 
o szerokości do 10 km i długości prawie 200 km, co bardzo przypomina dorzecze Amazonki. Część tego meandrującego 
odcinka znajduje się w Prypeckim Parku Narodowym (ilustr. 3).

Ilustracja 3. Równiny zalewowe rzeki Prypeć
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Prypecki Park Narodowy jest jednym z najdzikszych obszarów w białoruskiej części Polesia. Zapewnia niezbędne usługi 
ekosystemowe: wysoką jakość wody, utrzymanie właściwego zasilania wód gruntowych, a tereny zalewowe zapewniają 
bezpieczeństwo powodziowe na pozostałym odcinku rzeki. Torfowiska magazynują i sekwestrują węgiel, tym samym pomagają 
regulować globalny klimat. Obszar ten charakteryzuje się dużą liczbą gatunków chronionych w kraju i na świecie, w tym 
ptaków lęgowych, i jest niezwykle cennym miejscem migracji. Jakiekolwiek zniszczenia w tym wyjątkowym ekosystemie 
stanowiłyby katastrofę o zasięgu międzynarodowym. 

Szczegółowa ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) tego odcinka drogi wodnej E40 powinna uwzględniać wiele 

innych kwestii

Eksperci zidentyfikowali szereg ważnych tematów, które nie zostały uwzględnione w studium wykonalności. Należą do nich:
• wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie drogi wodnej E40, 
• wpływ zarządzania lodem na siedliska nadrzeczne, w tym lasy, 
• wpływ modyfikacji i regulacji meandrującego odcinka rzeki Prypeci na sieć wodną rzeki Horyń oraz przepływ wód 

gruntowych w Olmańskich Błotach, 
• wpływ gatunków inwazyjnych, 
• problem jakości wody związany z zakwitami sinic, 
• wpływ promieniowania oraz 
• utrzymanie ekologicznego stanu rzeki Prypeci. 
Eksperci podkreślają również potrzebę zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w dyskusję na temat 
prawdopodobnych zmian w lokalnej hydrologii.
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Kim jesteśmy?

W skład naszej koalicji „Ratujmy Polesie” wchodzi sześć organizacji z czterech krajów. 

 

 

APB – Birdlife Belarus, Białoruś

Misją APB jest ochrona biologicznej różnorodności dla obecnych i przyszłych 
pokoleń oraz angażowanie w aktywne działania na rzecz ochrony przyrody. 

Bahna, Białoruś

Celem organizacji Bahna jest zapobieganie dalszej degradacji środowiska oraz 
zachowanie naturalnych siedlisk i różnorodności biologicznej w Białorusi.

FZS – Frankfurt Zoological Society  

(Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne), Niemcy

FZS inwestuje w obszary dzikiej przyrody o globalnym znaczeniu. Są to obszary  
o wartościach estetycznych i przyrodniczych, dziewicze krajobrazy ważne dla procesów 
ekosystemowych, obszary z endemicznymi oraz zagrożonymi gatunkami.

NECU – National Ecological Centre of Ukraine  

(Narodowe Centrum Ekologiczne Ukrainy)

NECU jest organizacją pozarządową z oddziałami w kilkunastu ukraińskich miastach. 
Działa na rzecz uwzględniania kwestii środowiskowych podczas każdego procesu 
decyzyjnego.

OTOP – Polish Society for the Protection of Birds  

(Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)

Misją OTOP jest ochrona ptaków i ich siedlisk oraz tworzenie i zarządzanie 
nowymi rezerwatami ptaków. Organizacja prowadzi intensywne działania 
edukacyjne w celu zwiększenia wsparcia publicznego na rzecz ochrony przyrody.

USPB – Ukrainian Society for the Protection of Birds  

(Ukraińskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)

Misją USPB jest ochrona różnorodności biologicznej Ukrainy poprzez 
ratowanie ptaków, terenów i biotopów.

Kontakt:

Dr Helen Byron, międzynarodowa koordynatorka projektu „Save Polesia”, byron@zgf.de
Małgorzata Górska, koordynatorka projektu w Polsce, malgorzata.gorska@otop.org.pl 
Dla mediów: Monika Klimowicz, rzeczniczka prasowa OTOP, monika.klimowicz@otop.org.pl, tel. 500 239 648
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