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Historia i klimat
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Historia
Trybunały wodne – niematerialnym dziedzictwem 

kultury UNESCO

Najstarsze: 

• Rada Mądrych (równina Murcia) - obecnie 23313 członków 

wspólnot nawodnieniowych

• Trybunał Wodny dla równiny Walencji – obecnie 11691 

członków wspólnot nawodnieniowych
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Historia
Wspólnota nawodnieniowa Horta de Valencia o 1200-

letniej historii uzyskała status GIAHS FAO

Dziedzictwa Systemów Rolniczych o Globalnym Znaczeniu.

Stanowi ona system nawodnień grawitacyjnych z VIIIw wokół 

Walencji.

Obecnie składa się z 6000 małych gospodarstw (do 1 ha) i 

tysięcy działek.

4000 ha: warzywa, mandarynki, pomarańcze, orzechy

2000 ha: stare odmiany ryżu
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Historia
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Widok z góry na Horta de Valencia, Źródło: FAO



Struktura zarządzania wodą/WFD
Zarząd Zlewni (struktura jak KZGW-RZGW), regulujący relacje 

między: 

– Wspólnotami Nawodnieniowymi jako tradycyjnym 

samorządem zajmującym się sprawiedliwym podziałem 

zasobów

– administracją wodną, na którą składa się:
• Rada Wodna, odpowiedzialną za planowanie

• Rada Gubernatorów, zarządzająca Zarządem Zlewni, odpowiedzialnej za budżet i 

wyznaczanie ograniczeń korzystania z wód w razie susz

• Rady Wykorzystania Zasobów, koordynująca wykonanie prac hydraulicznych i 

zasoby wodne na danym terenie

• Komitety Zbiorników Retencyjnych, odpowiedzialne za utrzymanie zbiorników

• Zrzeszenie Użytkowników Wód składające się z członków rządu i organizacji 

użytkowników wód.

• Komitet Organów Administracji  Odpowiedzialnych za Wodę jest ciałem mającym 

zapewnić właściwą współpracę między różnymi resortami w dziedzinie 

gospodarki wodnej
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Struktura zarządzania wodą
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Zarząd zlewni
i

instytucje 
pokrewne

FENACORE

Wytyczne i koncesje

Raportowanie zużycia, interesariusze



Struktura zarządzania wodą
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• Długofalowe strategie 

gospodarki zasobami 

wodnymi

• Kierowanie strategicznymi 

przepływami wód między 

zlewniami

• Utrzymanie dużej 

infrastruktury

• Decyzje taktyczne 

dystrybucji i zużycia wód 

Fot. FENACORE

Zarząd 
zlewni

i
instytucje 
pokrewne



Struktura zarządzania wodą
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Koncesje na zasoby wód 

oparte o:

• prognozowane zużycie;

• ocenę zasobów wodnych 

(ocena hydrologiczna i 

hydrogeologiczna)

FENACORE

WORKSHOP ON “EXPERIENCES ON 

WATER AND IRRIGATION IN POLAND 

AND SPAIN”, Warszawa, 28.10.2018



Struktura zarządzania wodą
Wspólnoty Nawodnieniowe (Użytkowników Wód)

Status przedsiębiorstw prawa publicznego z własnymi statutami

Zalety:

• skupiają użytkowników wód;

• zarządzają lokalnie dystrybucją wody;

• prowadzą kontrole wykorzystania;

• rozsądzają spory, naruszenia zasad;

• pokrywają koszty operacyjne robót;

• stanowią jednostkę na którą wydawane są koncesje (nie 

wydawane są na pojedynczych użytkowników)

• desygnują reprezentantów użytkowników wód w ciałach 

odpowiedzialnych za zarządzanie i utrzymanie zasobów 

wodnych na wyższych szczeblach administracji   
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Wady
• System zaprojektowany przede wszystkim na nawodnienia 

bruzdowe i zalewowe, gdzie widać kto i kiedy nawadnia;

• Od połowy XIX wieku weszły nawodnienia wykorzystujące 

wody podziemne – w znacznej mierze ukryty pobór
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Źródło: FENACORE

Źródło: dw.com

Źródło: dw.com



Utrata kontroli nad poborem
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Utrata kontroli nad poborem
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Utrata kontroli nad poborem
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Wnioski
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Organizacja oparta o Wspólnoty Nawodnieniowe ma 

wiele zalet, ale wymaga:

• Właściwego rozpoznania zasobów wodnych w skali 

lokalnej i skali obszarów zlewniowych;

• Właściwego monitoringu zużycia;

• Mechanizmów kontroli;

• W perspektywie zjawisk ekstremalnych związanych 

ze zmianami klimatu potrzebne jest prognozowanie 

zasobów i zużycia w różnych horyzontach 

czasowych.



Dziękuję za uwagę !
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