W takiej sytuacji uzasadnione jest wznoszenie wałów. Należy
jednak wprowadzić zasadę, że koszt zabezpieczeń nie może
być wyższy od wartości obiektów chronionych. W odwrotnej
sytuacji, ze względu na dobro publiczne, należy wykupić obiekty
budowlane od właścicieli i po prostu je rozebrać. Należy przy
tym pamiętać, że obszary chronione przez wały są w dalszym
ciągu terenami zalewowymi. Ze względu na realną możliwość
przerwania wałów mapy terenów zalewowych powinny być
sporządzane i dla tych terenów. Mogą stanowić ważne narzędzie
dla władz, które na ich podstawie powinny wdrożyć system
reakcji na sytuację kryzysową, np. poprzez opracowanie sposobu szybkiej ewakuacji mienia i osób. Zaś mieszkańcy terenów
nadrzecznych powinni mieć świadomość prawdopodobieństwa
zalania ich domów.
Inną, niezbędną ingerencją w doliny rzek są prace zabezpieczające takie jak, np. ochrona mostów, umacnianie podmywanych
skarp, na których są domy lub ważna infrastruktura. Natomiast nie
powinno wydawać się środków finansowych na przedsięwzięcia
w poważnym stopniu negatywnie wpływające na środowisko
przyrodnicze. Zwłaszcza, że ich wpływ na realną ochronę przeciwpowodziową wydaję się być wątpliwy. W szczególności dotyczy to
budowy ogromnych zbiorników retencyjnych w dolinie rzek (np.
należy zrezygnować z realizacji zbiornika zaporowego Oleśniki).
Ważne jest zaprzestanie odcinkowego usuwania drzew rosnących

Propozycje dotyczące
ochrony przeciwpowodziowej
Czym jest powódź?
Zjawiska powodziowe to elementy natury, które istniały i będą
istnieć. Należy w miarę możliwości naprawiać skutki wpływu
człowieka na procesy naturalne, a w przyszłości starać się takiego wpływu unikać.*
Powódź ma miejsce w sytuacji, kiedy rzeka występuje z brzegów i zalewa teren powodując przy tym szkody społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. W dolinie Wieprza powodzie mają swoją
przyczynę zwykle w tajaniu śniegu. Jest to powódź roztopowa
– występuje wiosną, zwykle w marcu. Jej skutki mogą być potęgowane przez opady (tzw. powódź roztopowo-opadowa). Letnie,
obfite deszcze powodują powodzie opadowe. Coraz częściej za
takie zjawisko uznaje się również zalanie terenu wodą na obszarach, gdzie nie ma żadnych cieków, zwykle na skutek obfitych
opadów deszczu. Ma to miejsce zazwyczaj w miastach, gdzie
woda nie może wsiąkać i zalewa tereny zagospodarowane.

* Powyższe tezy stanowią uaktualnienie do „Wytycznych w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej” – dokumentu opracowanego przez Organizację
Narodów Zjednoczonych, który stanowi podstawę przygotowywanej Dyrektywy
Powodziowej Unii Europejskiej.
Więcej informacji o walorach przyrodniczych i kulturowych doliny Wieprza
znajdziesz na stronie:

www.wieprz.org.pl
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Retencja dolinowa jest przyjazną dla środowiska metodą ochrony
przeciwpowodziowej

wzdłuż rzeki, bo te przeciwdziałają erozji brzegu, pogłębianiu
się koryta i zwalniają odpływ wody powodziowej.
Zachowanie naturalnych terenów zalewowych jest istotne ze
względu na tzw. retencję dolinową, czyli zatrzymywanie wody
na miejscu głównie dla celów gospodarczych. Ma to szczególnie
istotne znaczenie dla naszego kraju, którego zasoby wodne w przeliczeniu na jednego mieszkańca są porównywalne z... pustynnym
Egiptem! Wylewy rzek w dolinę „odżywiają” tereny nadrzecze
jednocześnie oczyszczając swoje wody z zanieczyszczeń takich jak
azot czy fosfor. Pozwalają także istnieć najbogatszym w gatunki
roślin i zwierząt lasom łęgowym – europejskim odpowiednikom
lasów doliny Amazonki. Część wody zatrzymywana jest w starorzeczach, ślepych odnogach, zagłębieniach i oczkach wodnych.
Retencja dolinowa wpływa znacznie na ograniczenie skutków
ewentualnych suszy. Zmienia także charakter potencjalnej powodzi. Rzeki o naturalnym korycie, pozbawione wałów, zalewają całe
doliny. To powoduje, że nawet wyjątkowo wielka woda przybiera
powoli i nie stanowi zagrożenia dla życia mieszkańców, bo ci mają
możliwość ewakuacji. Całkowicie inaczej sytuacja wygląda, kiedy
zabudowania chronione są przez wały. W sytuacji, kiedy woda
przerywa wał bardzo szybko zalewa „bezpieczny” obszar w zasadzie uniemożliwiając ewakuację. Ma przy tym nieprawdopodobną
moc – potrafi nawet zerwać asfalt z dróg! Zwykle tereny chronione
przez wały są poważnie zagospodarowane. Jednak zabudowa
techniczna daje złudne poczucie bezpieczeństwa, ponieważ nie
ma 100% zabezpieczeń przed powodzią.

Krasnystaw – błędy w planowaniu przestrzennym powodują, że
woda zalewa domy w budowie

Konwencjonalne metody
ochrony przeciwpowodziowej i ich skutki

Zrównoważone metody
ochrony przeciwpowodziowej

Obiekty hydrotechniczne uznaje się nadal za istotny element
systemu ochrony przeciwpowodziowej, podkreśla się ich rolę w
ochronie zdrowia i życia ludzkiego, a także mienia. Nie wolno
przy tym zapominać, że żadne obiekty inżynieryjne nie mogą
zapewnić absolutnej ochrony przeciwpowodziowej, stąd należy
unikać tworzenia fałszywego poczucia bezpieczeństwa wśród
ludności. Trzeba brać pod uwagę ryzyko związane z możliwością
awarii urządzeń lub przerwania wałów.*

Działania ograniczające skutki powodzi oraz działania nietechniczne z reguły są na dłuższą metę bardziej korzystne i
charakteryzują się wyższym stopniem zrównoważenia, stąd
warto je wspierać. Należy przy tym mieć na uwadze zwłaszcza
ograniczenie podatności ludzi i mienia na ryzyko związane z
powodzią.*
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Doliny rzecze od zawsze były atrakcyjnym miejscem gospodarowania dla człowieka, ponieważ rzeka stanowiła rezerwuar
wody i szlak komunikacyjny. Dlatego pierwotne tereny nadrzeczne
(lasy) zamieniano na użytki rolne. Od wieków człowiek starał się
również zabezpieczyć przed żywiołem chociażby przez budowę
nasypów (znane już w średniowieczu). Rozwój techniki właściwie
w sposób dowolny pozwolił na przekształcanie naturalnych koryt
rzecznych w kanały, budowę systemów wałów przeciwpowodziowych ograniczających wylewy rzeki. Po wykonaniu takich
zabiegów zaczęto wkraczać z zabudową na tereny zalewowe.
Dolina Wieprza cechuje się wyjątkowym, w porównaniu do
większości mniejszych rzek regionu, stopniem naturalności.
Jednak i ona została dotknięta zabiegami hydrotechnicznymi.
W poważnym stopniu została przekształcona w Krasnymstawie.
Koryto rzeki wyprostowano i pogłębiono, wzniesiono również
wał. Pomimo tych inwestycji miasto jest w dalszym ciągu zagrożone powodzią. Możliwość wystąpienia klęski żywiołowej jest
zwiększana przez wał wzniesiony powyżej miasta, który powstał
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Wał przeciwpowodziowy i wyprostowane koryto rzeki
w Krasnymstawie

Usuwanie zadrzewień nadrzecznych z brzegu Wieprza koło Oleśnik

dla ochrony... łąk. Woda zamiast rozlać się na tereny rolnicze
jest wprowadzana do centrum miasta i tam zalewa dzielnice
położone nad rzeką. Te, w odróżnieniu od łąk, nie są niczym
chronione i każde większe wezbranie powoduje ich zalanie.
Niewątpliwie największą inwestycją jest zbiornik retencyjny w Nieliszu o powierzchni 940 hektarów. Jest to zbiornik
zaporowy, czyli przegradzający dolinę na całej szerokości. Jego
wzniesienie utworzyło cenną ostoję ptaków i atrakcyjne miejsce do wypoczynku, jednak ze względu na dużą odległość ma
on minimalny wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
położonego poniżej Krasnegostawu. Inną, ogromną inwestycją
hydrotechniczną była budowa kanału Wieprz-Krzna. Jednak i
ona ma minimalny wpływ na ochronę przed powodzią obszarów
położonych poniżej budowli.
Inną praktyką jest odcinkowe usuwanie drzew i krzewów
rosnących na brzegach i w korycie rzeki oraz powalonych do
rzeki. Takie działania mają przyspieszyć odpływ wód. Te jednak
zwiększają erozję gleby oraz potęgują niebezpieczeństwo powodzi w dole rzeki. Dotyczy to zwłaszcza miejsc, w których dolina
jest w poprzek poprzecinana nasypami.
Pomimo wątpliwych efektów dotychczasowych prac planuje się
kolejne inwestycje zgodnie z konwencjonalnymi metodami ochrony powodziowej. W szafach właściwych urzędów spoczywają
kolejne projekty, które przewidują regulację koryta rzeki, budowę
zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych i murów
oporowych, usuwanie zadrzewień nadrzecznych. Ich realizacja
wymagałaby ogromnych nakładów finansowych i dokonałaby
spustoszenia w środowisku przyrodniczym, nie ochroniłaby zaś
mieszkańców doliny Wieprza przez skutkami dużych powodzi.

Zrównoważone metody ochrony przeciwpowodziowej są alternatywą w stosunku do metod konwencjonalnych. Niekiedy
znajdują one uznanie wśród decydentów po wystąpieniu kilku
katastrofalnych w skutkach powodzi. Pokazały jak zawodne
są bardzo kosztowne, techniczne środki ochrony przeciwpowodziowej. Najciekawsze jest to, że największe spustoszenie
żywioł spowodował w krajach bogatych takich jak USA i Niemcy,
w których łożono niewyobrażalne sumy na budowle hydrotechniczne. Te doświadczenia zmieniły w tych krajach optykę
patrzenia na ochronę przeciwpowodziową. Uznano, że jedynym
sposobem zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia jest
„odsunięcie się człowieka od wody” i „zapewnienie rzekom
przestrzeni”. Co nie bez znaczenia, pozwala również zachować
walory przyrodnicze i krajobrazowe miejsc wręcz kipiących bioróżnorodnością, jakimi są zachowane w stanie zbliżonym do
naturalnego doliny rzeczne.
Jak powyższe hasła należy wprowadzać w życie? Bezapelacyjnie
najważniejszym instrumentem ochrony przeciwpowodziowej powinno być planowanie przestrzenne polegające na bezwzględnym
zakazie zabudowy terenów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi. Takie obszary powinny pozostać w rolniczym wykorzystaniu, mogą stać się również miejscem wypoczynku i rekreacji.
To zminimalizuje straty powodziowe. O tym, czy dany obszar
znajdzie się pod wodą określają mapy terenów zalewowych, na
które nanosi się zasięgi powodzi. W kraju takie atlasy map istnieją
dla większych rzek, w tym Wieprza. Niestety, luki w prawie i ignorancja urzędników powodują, że kolejne tereny zalewowe są
zabudowywane (np. w Krasnymstawie, Blizocinie). Zwykle ma to
za przyzwoleniem lokalnych władz samorządowych, które wydają
stosowne zezwolenia. Nie przeciwdziała temu również system
ubezpieczeń. Przykładowo, w USA stawki ubezpieczeniowe dla
osób budujących się w dolinach rzek są tak wysokie, że skutecznie
zniechęcają potencjalnych chętnych do inwestycji.
Zrównoważone metody nie wykluczają stosowanie technicznych środków ochrony przeciwpowodziowej. Jednak ze względu
na koszty oraz negatywne skutki dla środowiska należy ograniczyć
stosowanie tych ostatnich do niezbędnego minimum. Za takie
uznaje się tereny zalewowe już zabudowane, na których istnieje realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia.

