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2.10. Renaturyzacja rzeki Luppe w Lipsku

Renaturyzacja rzek i terenów zalewowych pole-

ga na przywróceniu naturalnych procesów i cech 

dolinie rzecznej, która została wcześniej sztucznie 

przekształcona. Proces koncentruje się w szczegól-

ności na odtworzeniu funkcji ekosystemu w celu 

zapewnienia szerokiego zakresu powiązanych usług 

ekosystemów, takich jak regulacja klimatu, oczysz-

czanie powietrza, pochłanianie dwutlenku węgla, 

zapobieganie powodzi, zatrzymywanie składników 

odżywczych w glebie, wspieranie różnorodności bio-

logicznej, a także usług o charakterze kulturowym, 

takich jak rekreacja oparta na przyrodzie. Działania 

zmierzające do osiągnięcia tego celu obejmują za-

zwyczaj m.in. ponowne połączenie zakoli i starorze-

czy z korytem głównym, przywrócenie naturalne-

go biegu rzeki oraz naturalnej dynamiki obszarów 

zalewowych, jak również zwiększenie pojemności 

wodnej i zmianę sposobu użytkowania gruntów.

W Lipsku i sąsiednim mieście Schkeuditz w 2012 r. 

rozpoczęto duży projekt „Lebendige Luppe” (Pełna 

życia rzeka Luppe), mający na celu poprawę stanu 

środowiska na obszarze zalewowym Elster-Luppe 

przez renaturyzację koryta rzeki i jej otoczenia, 

w tym odtworzenie warunków hydrologicznych 

typowych dla lasu łęgowego (rysunek 44). Inne 

korzyści płynące z realizacji projektu to poprawa 

bilansu wodnego obszaru zalewowego, promowa-

nie różnorodności biologicznej oraz wzrost jakości 

życia okolicznych mieszkańców dzięki zapewnieniu 

miejsca do wypoczynku na łonie przyrody (Scholz 

i in, 2016). Żeby osiągnąć założone cele, podję-

to szereg działań na obszarze Elster-Luppe-Aue. 

W północnej części obszaru prowadzone są licz-

ne prace konserwacyjne, m.in. remont urządzeń 

doprowadzających i spiętrzających wodę w celu 

ochrony cennych siedlisk płazów. Na południowym 

Rysunek 44. Przykładowe obszary projektu Lebendige Luppe: sztuczne stawy Papitzer Lehmlachen, 
dawne tereny wydobycia gliny ze złóż aluwialnych, dziś cenne siedliska dla płazów (po lewej); obecnie 

starorzecza rzeki Luppe wypełniają się wodą tylko podczas ekstremalnych powodzi (po prawej)
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Czas realizacji

Analiza wykonalności: 2006–2009; planowanie: 
od 2012 (w toku); budowa: do 2023 r. (Lipsk 
i Schkeuditz), 2015/2016 (NABU)

Zastosowane NBS

Naturalne rozwiązania wspomagające 
renaturyzację rzeki

Usługi ekosystemów kluczowe dla 
mitygacji i adaptacji do zmian klimatu

Chłodzenie i izolacja ü

Pochłanianie CO2
ü

Produkcja energii odnawialnej

Wykorzystanie materiałów niskoemisyjnych

Promowanie rozwiązań zrównoważonych ü

Rozwiązywane problemy miejskie

Zanieczyszczenie powietrza ü

Efekt miejskiej wyspy ciepła ü

Niedobór wody ü

Nadmierny spływ powierzchniowy ü

Zagrożenie podtopieniami ü

Zachowanie ciągłości ekologicznej 
i funkcjonalnej (rekreacyjnej) 

ü

Poprawa jakości środowiska miejskiego 

Wysokie zużycie energii 

Koszty

Koszty są w obecnej chwili trudne do 
określenia, gdyż projekt jest na etapie 
planowania

odcinku Luppe o długości 12–16 km odtworzony 

zostanie naturalny bieg rzeki poprzez ponowne 

połączenie jej dawnych odnóg, a dopuszczenie 

zalewania terenu podczas naturalnych powodzi 

poprawi warunki hydrologiczne na obecnie pozba-

wionej dopływu wody terasie zalewowej. 

Działania te poprawią funkcjonowanie naturalnych 

terenów zalewowych, wspierając równocześnie 

retencję składników odżywczych (mineralnych), 

produkcję tlenu i zatrzymywanie dwutlenku węgla 

w glebie. W ramach projektu realizowanych jest 

również wiele działań z zakresu public relations 

oraz edukacji ekologicznej. Ich celem jest infor-

mowanie ludzi o znaczeniu terenów zalewowych 

podczas wycieczek z przewodnikiem i za pomocą 

rozmaitych materiałów edukacyjnych (Scholz i in, 

2018). Tym, co wyróżnia projekt „Pełna życia rzeka 

Luppe”, jest duże znaczenie badań przyrodniczych 

i społecznych oraz długoterminowy nadzór nauko-

wy, który towarzyszy renaturyzacji rzeki i równiny 

zalewowej.

Podstawowe informacje 

Źródła finansowania

Środki krajowe: Federalny Urząd Ochrony 
Środowiska (BfN) ze środków Federalnego 
Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody 
i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU); środki 
regionalne: Fundusz Ochrony Środowiska 
Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska 
(LaNU); środki miejskie: miasto Lipsk 
i miasto Schkeuditz; środki prywatne: NABU 
Landesverband Sachsen e.V. (Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Przyrody i Różnorodności 
Biologicznej Saksonii)
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Wyzwania Rozwiązania

Zanieczyszczenie 
powietrza 

Ochrona i pielęgnacja lasów łęgowych w celu dalszego ograniczania 
zanieczyszczeń powietrza

Efekt miejskiej wyspy 
ciepła

Tereny zieleni zapewniające chłodzenie dzięki transpiracji i zacienieniu przez 
drzewa i roślinność

Elementy wodne zapewniające chłodzenie związane z parowaniem wody 
i wpływające korzystnie na mikroklimat

Niedobór wody Łączenie zbiorników wodnych (starorzeczy, dawnych odnóg rzeki) oraz 
zalewanie obszaru, przez który płynie rzeka Luppe, powinny skutecznie wpłynąć 
na podniesienie poziomu wód gruntowych

Nadmierny spływ 
powierzchniowy

Roślinność i powierzchnie przepuszczalne, które pozwalają na powolne 
wsiąkanie wody deszczowej w grunt 

Odporność na 
podtopienia

Dzięki rozlewiskom zwiększy się naturalna retencja wody

Zachowanie ciągłości 
ekologicznej 
i funkcjonalnej 
(rekreacyjnej) 

Publiczne zielone i błękitne przestrzenie umożliwiające interakcje społeczne 
i zapewniające siedliska dla roślin i zwierząt

Zielona infrastruktura wzmacniająca naturalne sieci siedlisk oraz wspierająca 
różnorodność biologiczną (przeciwdziałająca fragmentacji)

Geneza i rezultaty projektu

Prowadzona od ponad stulecia działalność czło-

wieka znacząco wpłynęła na tereny zalewo-

we Elster-Luppe. Istotne znaczenie miały takie 

przedsięwzięcia jak budowa kanału Neue Luppe, 

o szczególnie destrukcyjnym wpływie na śro-

dowisko, budowa wałów przeciwpowodziowych, 

wydobycie gliny ze złóż aluwialnych i osuszanie 

mokradeł (Scholz i in, 2018). Budowa zapory na 

rzece Nahle w latach 1930–1950 uniemożliwiła 

naturalne zalewanie tych terenów, z wyjątkiem 

ekstremalnych powodzi w 2011 r. i w 2013 r. oraz 

naturalnego podsiąkania. Tak długi okres bez 

bezpośredniego zalewania obszaru Elster-Luppe, 

w połączeniu ze znacznym obniżeniem lustra wód 

podziemnych, wpłynął niekorzystnie na usługi 

ekosystemów, w tym m.in. na wspieranie lokal-

nej różnorodności biologicznej. Ale nawet dzisiaj 

rozlewiska Elster-Luppe to tereny cenne przy-

rodniczo, zabezpieczone dyrektywą siedliskową 

Unii Europejskiej jako specjalny obszar ochrony 

siedlisk Leipziger Auensystem. Znajdują się tam 

jeden z największych lasów łęgowych w Niemczech 

oraz siedliska wielu zagrożonych gatunków. Aby 

zachować ten wyjątkowy krajobraz, niezbędna jest 

renaturyzacja (Scholz i in, 2016).

Szczegóły techniczne

Realizacja projektu toczy się dwutorowo. Jedną 

częścią prac zarządza miasto Lipsk (w ścisłej współ-

pracy z miastem Schkeuditz), drugą – saksoński 

oddział organizacji pozarządowej NABU (Stowa-

rzyszenie na rzecz Ochrony Przyrody i Różnorod-

ności Biologicznej) (Scholz i in, 2019). Działania 

w ramach pierwszej części obejmują renaturyzację 

i odtworzenie dawnego biegu rzeki przez tereny 

zalewowe (o długości ok. 16 km), co polega na 

ponownym połączeniu istniejących fragmentów 

koryta (rysunek 45). Połączenie tych fragmentów 

koryta ze wciąż istniejącym dzikim korytem rze-

ki na terenie Saksonii-Anhalt znacząco poprawi 

ciągłość korytarza ekologicznego w górnym biegu 



| 94 | Studia przypadków | 2.10. Renaturyzacja rzeki Luppe w Lipsku 2.10. Renaturyzacja rzeki Luppe w Lipsku | Studia przypadków | 95 |

Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach | Katalog techniczny |

Rysunek 45. Schematyczny plan obszaru realizacji projektu. Na zielono oznaczono teren, na którym stare 
odcinki koryta rzeki zostaną połączone i zrenaturyzowane; niebieska linia przerywana pokazuje 

 potencjalny nowy bieg rzeki (na podst. LL, 2015) 

renaturyzowana
rzeka Luppe

zakres wahań poziomu wód

kanał
Neue Luppe

podniesiony poziom
wód gruntowych

obecny poziom
wód gruntowych

rzeka Alte Luppe

Rysunek 46. „Pełna życia rzeka Luppe” – schemat renaturyzacji w celu podniesienia poziomu wód 
podziemnych (na podst. Becker i in. 2009) 

rzeki, aż do rzeki Saale i zachowa ciągłość przy-

rodniczą. Dodatkowo projekt ma na celu poprawę 

ochrony przeciwpowodziowej dzięki zwiększeniu 

pojemności retencyjnej obszarów zalewowych, co 

właśnie zapewni odtworzony bieg rzeki. Zgodnie 

z założeniami, renaturyzacja poszczególnych od-

cinków rzeki Luppe pomoże przeciwdziałać obecnej 

sytuacji niedoboru wody na obszarze zalewowym 

i przywróci różnorodność charakterystycznych 

gatunków i siedlisk oraz powiązanych z nimi usług 

ekosystemów (Scholz et. al, 2016, 2019). Projekt 

ten jest obecnie na etapie planowania, a pierwsze 

prace budowlane na krótszym odcinku rzeki roz-

poczną się w 2021 r.

Równolegle NABU przeprowadziła szereg działań 

w północno-zachodniej części równiny zalewowej. 

Działania te ukończono w 2016 r. Obejmowały one 
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naprawę istniejącego koryta rzeki, a także umoż-

liwienie zasilania wodą z niej stawów, które po-

wstały po wydobyciu gliny ze złóż aluwialnych. 

Dziś stawy te są jednymi z najważniejszych siedlisk 

zagrożonych gatunków płazów. Ze względu na 

obniżenie lustra wód podziemnych i brak zalewania 

podczas okresu rozrodu płazów, konieczne stało 

się sztuczne zaopatrzenie stawów w wodę w celu 

utrzymania właściwych warunków hydrologicznych 

(Vlaic, 2017). Wiązało się to z przebudową dopływu 

wody, aby umożliwić jej przepływ do stawów i sta-

rorzeczy podczas okresu rozrodczego, trwającego 

od marca do lipca. W ten sposób zapewniono okre-

sowe zaopatrzenie stawów w wodę, co pozytywnie 

wpłynęło na odporność ekosystemu. Poziom wód 

podziemnych podniósł się, podjęte środki przeciw-

działają bowiem osuszaniu terenu przez kanał Neue 

Luppe (rysunek 46), a równocześnie ustabilizowała 

się populacja płazów (Vlaic, 2017).

Przeszkody i czynniki sukcesu

Konstruktywne wsparcie dla projektu renaturyzacji 

terenów zalewowych ze strony ekspertów, naukow-

ców i lokalnych organizacji pozarządowych zajmu-

jących się ochroną przyrody pozwoliło rozszerzyć 

zakres i cele przedsięwzięcia. Do sukcesu projektu 

przyczyniło się też szerokie upowszechnienie infor-

macji na temat przyszłego rozwoju tego wyjątkowe-

go obszaru w kontekście jego sąsiedztwa z miastem. 

Kompleksowa renaturyzacja (odtworzenie) tere-

nów zalewowych pod Lipskiem wciąż wiąże się 

z wieloma wyzwaniami na etapie planowania – 

wymaga bowiem uwzględnienia interesów różnych 

grup właścicieli i użytkowników zasobów wodnych. 

Koryto rzeki i sieć terenów zalewowych, zwłasz-

cza w granicach miasta Lipsk, zostały w przeszło-

ści mocno zmodyfikowane w związku z budową 

technicznej infrastruktury przeciwpowodziowej. 

Ponadto, dopływ wody do istniejących lub nowych 

odnóg rzek, zwłaszcza w warunkach niskiego lub 

średniego stanu wody, musi uwzględniać potrze-

by małych elektrowni wodnych zlokalizowanych 

Rysunek 47. Silnie zmodyfikowane sieci rzeczne w lesie łęgowym w Lipsku – zdjęcie lotnicze lasu łęgowego 
i połączenia kanału Neue Luppe z rzeką Nahle (miasto Lipsk w tle)  
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wzdłuż rzeki Weiße Elster, konieczność rozcień-

czenia odpływu z oczyszczalni ścieków i niena-

ruszalności przepływu cieków oraz wymagania 

miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. 

Należy mieć na uwadze, że projekt „Pełna życia 

rzeka Luppe” nie wystarczy, aby odbudować w peł-

ni dynamikę funkcjonowania rozlewisk i przywrócić 

rzece naturalny charakter (rysunek 47). Tak roz-

budowane procesy są zależne od częstych i ob-

fitych powodzi, naturalnych podtopień i nieure-

gulowanego przepływu odpowiedniej ilości wody 

przez tereny zalewowe. Warunki niezbędne dla 

zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej i wyni-

kające z potrzeb gospodarki ściekowej mają jednak 

nadrzędne znaczenie dla regulacji przepływu na 

terenie miasta i w jego najbliższym sąsiedztwie, 

na co twórcy projektu nie mają jeszcze wpływu 

(Scholz i in, 2016; 2019). Powyższym kwestiom 

należy poświęcić więcej uwagi, przystępując do re-

alizacji projektów renaturyzacji mokradeł i terenów 

podmokłych na obszarach zurbanizowanych. Jest 

to także szansa dla rozwoju urbanizacji przyjaznej 

dla klimatu.
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