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„Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody w dolinie Wieprza”, 21 października 2004, Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin

Krzysztof Wojciechowski
Katedra Ochrony Środowiska
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wartość przyrodnicza doliny Wieprza, jej miejsce w sieci NATURA 2000
i programie rolnośrodowiskowym

Wieprz jest prawostronnym dopływem Wisły. Za jego źródła uważa się Jezioro
Wieprzowe, okresowy zbiornik wodny koło Wieprzowa Tarnawackiego. Miejsce to leży na
wysokości 274 m n.p.m. na zachodnich krańcach Grzędy Sokalskiej stanowiącej fragment
Wyżyny Wołyńskiej. Na ponad 300 km (303,2 km) długości przecina kilka krain
geograficznych: Roztocze Środkowe, Padół Zamojski, Działy Grabowieckie, Obniżenie
Dorohuckie, Płaskowyż Świdnicki, Wysoczyznę Lubartowską i Pradolinę Wieprza (Rys. 2).
Rzeka uchodzi do Wisły koło Dęblina. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 10415,2 km2.
Zlewnia Wieprza położona jest w całości w granicach administracyjnych województwa
lubelskiego. Poprzez kanał Wieprz-Krzna rzeka łączy się z Krzną a tym samym z dorzeczem
Bugu.
Stosunkowo niewielkie przekształcenie doliny (zwłaszcza na pewnych odcinkach)
powoduje, że Wieprz jest bardzo cennym przyrodniczo obszarem. Meandrująca rzeka, z
szeroką doliną, starorzeczami tworzy liczne siedliska dla wielu organizmów. Są to przede
wszystkim ptaki. Do najrzadszych należą: derkacz, bocian czarny, bąk, błotniak łąkowy,
puchacz, orlik krzykliwy, rybitwa białoczelna i białowąsa, zimorodek. W dolinie zamieszkują
też bobry i wydry. W wodach Wieprza występuje piskorz. Spośród roślin na uwagę zasługują:
wolffia bezkorzeniowa, salwinia pływającą, grążel żółty, grzybienie białe, rosiczka
okrągłolistna, kosaciec syberyjski oraz rośliny stepowe rosnące na nasłonecznionych
zboczach doliny: wisienka stepowa, ostnica Jana, kosaciec bezlistny i inne.
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System obszarów chronionych w dolinie Wieprza
Dla ochrony walorów przyrodniczych i bioróżnorodności doliny Wieprza powołano
szereg obszarów chronionych, które w całości lub jedynie częściowo położone są w dolinie.
Wieprz przecina park narodowy, trzy parki krajobrazowe i dwa obszary chronionego
krajobrazu (Rys. 3). W górnym biegu rzeka niemal od samych źródeł chroniona jest w ramach
otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, a na odcinku między wsiami Podklasztor i
Hutki położona jest w granicach samego parku. Chroni on walory krajobrazowe najwyższych
wzniesień Roztocza Środkowego, jednakże dolina Wieprza stanowi w nim bardzo istotny
element ochrony. Idąc w dół biegu rzeki, fragment miedzy Guciowem i Obroczą znajduje się
w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego przy czym od granicy Krasnobrodzkiego
PK, do wsi Brody Wieprz położony jest również w otulinie Roztoczańskiego Parku
Narodowego. Roztoczański PN powstał w 1974 roku. Mimo, że głównym bogactwem parku
są lasy, najcenniejsze z nich to buczyny karpackie, to jednak Wieprz stanowi również ważny
obiekt ochrony. Dolina rzeki w granicach parku jest bardzo malownicza, zaś sama rzeka silnie
menadruje. Na odcinku od wsi Wywłoczka do wsi Brody dolina Wieprza znajduje się w
granicach Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Utworzony on został dla ochrony
walorów krajobrazowych i zróżnicowanej rzeźby terenu Roztocza Zachodniego. Sama dolina
stanowi niewielki jego fragment. Kolejną formą ochrony przyrody w dolinie Wieprza jest
Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on dolinę na odcinku od Wólki
Orłowskiej do granicy z otuliną Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Głównym
elementem ochrony w ramach tego OChK jest właśnie rzeka Wieprza i jej dolina. Na odcinku
Dobryniów–Zawieprzyce (ujście Bystrzycy do Wieprza) dolina Wieprza znajduje się w
granicach Nadwieprzańskiego PK i jego otuliny. Park obejmuje malowniczy fragment doliny
środkowego Wieprza z silnie meandrującą rzeką (zwłaszcza na odcinku od Klarowa do
Łańcuchowa). Na krawędziach doliny znajdują się cenne murawy z roślinnością
kserotermiczną (Ciechanki Krzesimowskie). Odcinek między ujściem Bystrzycy a ujściem
Tyśmienicy nie jest objęty obszarowymi formami ochrony przyrody. Istnieje projekt
utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Środkowego Wieprza. Koncepcja ta
powstała w ramach Programu Ochrony Dolin Rzecznych w Polsce, który został opracowany
na zlecenie Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska. Najcenniejszy
fragment doliny – Dolny Wieprz, objęty jest ochroną w ramach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pradolina Wieprza. Obszar ten obejmuje odcinek od ujścia Tyśmienicy do ujścia
Wieprza do Wisły. Dolina jest stosunkowo szeroka, rzeka silnie meandruje, znajdują się także
liczne starorzecza i stawy.
5

Poza tym dolina Wieprza znalazła się również w sieci ECONET i bazie ostoi
CORINE. W sieci ECONET Polska dolina Wieprza posiadała status krajowego korytarza
ekologicznego (65k). W bazie ostoi CORINE na obszarze doliny Wieprza i w jej sąsiedztwie
wytypowano 5 ostoi. Były to ostoje: Stawy w Tarnawatce, Lasy Zwierzyniecko-Kosobudzkie,
Łąki nad Wieprzem, Oleśniki, oraz ostoja Dolina Tyśmienicy obejmująca niewielki fragment
doliny Wieprza w odcinku ujściowym rzeki Tyśmienicy.
Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000
Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 ma na celu ochronę dziedzictwa
przyrodniczego Europy poprzez ustanawianie obszarów chroniących określone gatunki i
siedliska. Opracowywana i wdrażana jest w krajach UE i w krajach kandydujących. Podstawę
prawną NATURY 2000 stanowią dwie dyrektywy unijne:
•

79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwana też Dyrektywą Ptasią,
uchwalona 2 kwietnia 1979 roku,

•

92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory,
zwana Dyrektywą Siedliskową lub Habitatową, uchwalona 21 maja 1992 roku,
Każdy kraj członkowski UE jest zobowiązany do przygotowania i przekazania do

Komisji Europejskiej listy obszarów jakie chciałby chronić w ramach sieci NATURA 2000.
Na listę tą składają się Obszary Specjalnej Ochrony, nazywane umownie ostojami ptasimi
(wytyczane na podstawie dyrektywy ptasiej) i Obszary o Znaczeniu dla Wspólnoty nazywane
ostojami siedliskowymi lub habitatowymi (wytyczane na podstawie dyrektywy habitatowej –
po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską). W polskiej propozycji sieci, w trakcie jej
opracowywania, dolina Wieprza również w różnym stopniu była uwzględniania. W wersji
wstępnej sporządzonej przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, GRID Warszawa i Zakład
Ornitologii PAN, w samej dolinie zaproponowano praktycznie tylko jeden obszar. Była to
ostoja ptasia Stawy Tarnawatka. Fragment roztoczańskiej doliny Wieprza znalazł się też w
granicach ostoi ptasiej Roztocze, która częściowo pokrywałam się z ostoja siedliskową
Roztocze Środkowe. Poza tymi obszarami niewielki odcinek doliny wszedł w granice ostoi
ptasiej i habitatowej Dolina Tyśmienicy.
Lubelski Wojewódzki Zespół Realizacyjny, mający niewątpliwie znacznie lepszą
znajomość walorów przyrodniczych doliny głównej rzeki Ziemi Lubelskiej, zwiększył ilość i
powierzchnię obszarów proponowanych do sieci NATURA 2000. I tak prawie cały
roztoczański odcinek doliny wszedł w obręb ostoi ptasiej Stawy Tarnawatka i znacznie
powiększonej

ostoi

Roztocze.

Fragment

doliny
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Roztoczańskiego Parku Narodowego wszedł do ostoi siedliskowej o tej samej nazwie.
Największy zbiornik zaporowy na Lubelszczyźnie, w Nieliszu oraz ujściowy odcinek doliny
Poru wraz z sąsiadującym kompleksem leśnym zaproponowano do ochrony w ramach sieci
NATURA 2000 jako ostoja ptasia Zbiornik w Nieliszu. Wyłącznie dla ochrony doliny
Wieprza zaprojektowano trzy ostoje siedliskowe. Ponad 1200 – hektarowa ostoja Izbicki
Przełom Wieprza obejmująca dolinę na odcinku od Wirkowic do Krasnegostawu. W jej
granicach ochroną zamierzano objąć starorzecza i eutroficzne zbiorniki wodne, muliste brzegi
rzeki, ekstensywne łąki, murawy kserotermiczne i zbiorowiska okrajkowe. Kolejną ostoją
była Dolina Środkowego Wieprza obejmująca centralny fragment Nadwieprzańskiego Parku
Krajobrazowego od Milejowa po Ciechanki Krzesimowskie. Ostoja miała powierzchnię 1000
ha i chronione byłyby w jej granicach siedliska podobne jak w poprzedniej oraz fragmenty
lasów łęgowych i torfowisk przejściowych. Prawie cały Dolny Wieprz wszedł w granice ostoi
ptasiej Dolina Dolnego Wieprza. Ostoja była dwuczęściowa. Główny kompleks obejmował
dolinę Wieprza na odcinku od ujścia Tyśmienicy do Strzyżowic (droga Lublin-Warszawa),
zaś kompleks zachodni zawierał fragment doliny koło wsi Podwierzbie i lasy położone na
południe od niej. Całość ostoi miała 6200 ha powierzchni. Poza tym nad Dolnym Wieprzem
zaproponowano również utworzenie ostoi ptasiej Dolina Dolnego Wieprza o powierzchni
ponad 7200 ha. Obejmowałaby ona swym zasięgiem niemal cały kompleks główny ostoi
habitatowej oraz przyległe stawy, niewielkie lasy. Jest to bardzo cenny obszar, na terenie,
którego występują takie gatunki ptaków jak: derkacz, błotniak łąkowy, bąk, zaś na przelotach
pojawiają się stada batalionów, których liczebność przekracza 100 osobników.
Ostatecznie Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej 72 Obszary Specjalnej Ochrony
oraz 184 projektowane Obszary o Znaczeniu Wspólnotowym (status taki uzyskały Specjalne
Obszary Ochrony po wejściu Polski do UE). Na liście tej, spośród obszarów NATURA 2000
w dolinie Wieprza zostały jedynie dwie ostoje siedliskowe: Dolina Środkowego Wieprza i
Roztocze Środkowe (obejmująca RPN). Do doliny przylegają również dwie niewielkie ostoje
roztoczańskie: Debry i Święty Roch (Rys. 4). W całej dolinie nie ma żadnej ostoi ptasiej.
Dodać należy, że propozycja obecnego kształtu sieci NATURA 2000 w Polsce jest
propozycją minimalistyczną (OSO zajmują jedynie 3,7% - to wskaźnik najniższych ze
wszystkich krajów UE) i Polska zostanie zobowiązana do jej uzupełnienie. Być może
wówczas powrócą na listę obszarów NATURA 2000 takie ostoje jak Dolina Dolnego
Wieprza czy Zbiornik Nielisz.
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Program rolnośrodowiskowy
Program rolnośrodowiskowy jest elementem Wspólnotowej Polityki Rolnej. Jego
celem jest promocja systemów produkcji rolniczej prowadzonych w sposób zgodny z
wymogami ochrony środowiska (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód, erozji gleb),
ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej
fauny i flory oraz ich siedlisk, a także podnoszenie stanu świadomości ekologicznej wśród
społeczności wiejskiej. Cele te realizowane będą poprzez zaangażowanie rolników do działań
w ramach tzw. pakietów. Jest ich siedem:
1) rolnictwa zrównoważonego;
2) rolnictwa ekologicznego;
3) utrzymania łąk ekstensywnych;
4) utrzymania pastwisk ekstensywnych;
5) ochrony gleb i wód;
6) tworzenia stref buforowych;
7) ochrony lokalnych ras zwierząt gospodarskich.
Program rolnośrodowiskowy postrzegany jest jako narzędzie pomocne w ochronie
przyrody. Zwłaszcza że pakiety: 1, 3 i 4, mogą być realizowane wyłącznie na działkach
rolnych położonych na obszarach, na których występują zagrożenia dla środowiska lub
występują zbiorowiska roślin o wysokich walorach przyrodniczych. Obszary takie nazywane
są "strefami priorytetowymi". Zostały one wytyczone w oparciu o Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania
pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809).
W dolinie Wieprza wyznaczona została Strefa 06A - "Polesia Zachodniego,
Wołyńskiego i Dolnego Wieprza". Bezpośrednio dolinę obejmują gminy: Kock, Michów,
Jeziorzany, Firlej, Ostrówek, Ułęż i Baranów. Poza tym niemal cały odcinek górnego
Wieprza (po zbiornik w Nieliszu) obejmuje Strefa 06B – „Roztocze”, która obejmuje
wszystkie gminy nad górnym Wieprzem: Tomaszów Lubelski, Tarnawatka, Krasnobród,
Adamów, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Sułów (Rys. 4).
Działania podejmowane w ramach poszczególnych pakietów to m.in.: zachowanie na
terenie gospodarstwa rolnego powierzchni trwałych użytków zielonych i wszystkich
elementów krajobrazu tworzących ostoje dzikiej przyrody (naturalne zbiorniki wodne,
śródpolne i śródleśne oczka wodne, bagna, kępy drzew i krzewów, miedze, torfowiska,
źródliska itp.); wykaszanie ręczne i usunięcie ściętej biomasy itp. W przypadku pastwisk
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nizinnych - kontrolowany wypas rotacyjny bydła, koni lub owiec (także innych zwierząt,
jeżeli jest to zgodne z celami ochrony siedliska). Za określone działania przewidziane są dla
rolników odpowiednie ekwiwalenty pieniężne. Poniższa tabela pokazuje wybrane stawki
płatności dla pakietów: utrzymywanie łąk ekstensywnych i utrzymywanie ekstensywnych
pastwisk.

P01

Utrzymanie łąk ekstensywnych

Stawka
płatności
zł/ha

P01a01

Półnaturalne łąki jednokośne - wykaszanie ręczne

1.030

P01a02

Półnaturalne
mechaniczne

400

P01b

Półnaturalne łąki dwukośne

Kod
wariantu

P02

łąki

jednokośne

-

wykaszanie

880

Utrzymanie ekstensywnych pastwisk
P02a

Pastwiska na murawach ciepłolubnych

300

P02b

Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym

400

P02c01

Pastwiska górskie od 350 do 500 m n.p.m.

230

P02c02

Pastwiska górskie powyżej 500 m n.p.m.

560

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania
pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem
rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809)

Program rolnośrodowiskowy może być również pomocnym „narzędziem” przy ochronie
doliny Wieprza, zwłaszcza w jej dolnym odcinku. Sprawne jego przeprowadzenie i wdrożenie
powinno zmienić nastawienie nadwieprzańskich rolników do kwestii ochrony przyrody na tym
obszarze.
Wykorzystana literatura:
1. Kondracki J.,2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa,
2. Michalczyk Z., Wilgat T., 1998, Stosunki wodne Lubelszczyzny, Wydawnictwo UMCS,
Lublin
3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (projekt), Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Warszawa, marzec 2004
4. Rąkowski G. (red.), 2002, Parki krajobrazowe w Polsce, IOŚ, Warszawa
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć
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rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów
wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809),
6. Wilgat T.(red.), 2004, Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek, Magic,
Zwierzyniec
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„Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody w dolinie Wieprza”, 21 października 2004, Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin

Andrzej Budzyński
Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego
ds. usuwania skutków powodzi
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wielkość i lokalizacja strat powodziowych powodowanych przez wylewy
Wieprza
W latach 1999 i 2000 wystąpiły w dolinach rzeki Bug i Wieprz powodzie
spowodowane spływem wód roztopowych wiosennych oraz opadowych letnich.
W roku 1999 wysokie stany wód miały miejsce 3-krotnie w okresach: przełom marca i
kwietnia, maj, czerwiec. Natomiast w 2000 roku w maju i czerwcu.
Powodzie spowodowały znaczące straty, zarówno w uprawach rolnych i użytkach
zielonych, jak również infrastrukturze komunalnej gmin (głównie drogi gminne oraz
przepusty drogowe).
Powodzie w 1999 r. spowodowały zalanie ok. 25 tys. ha łąk i pól uprawnych, w tym
ok. 6,8 tys. w dolinie rzeki Wieprz. Łączne straty w uprawach i użytkach zielonych w 37
gminach województwa lubelskiego wyniosły ponad 23 mln zł, w tym 4,5 mln zł w dolinie
rzeki Wieprz. Powodzie spowodowały straty w infrastrukturze komunalnej gmin w
wysokości ok. 25 mln z, z tego 4,3 mln zł w gminach nadwieprzańskich.
W ujęciu jak wyżej powodzie w 2000 r. spowodowały zalanie ok. 23 tys. ha łąk i pól
uprawnych, w tym ok. 7 tys. ha w dolinie rzeki Wieprz. Straty w uprawach i użytkach
zielonych wystąpiły w 19 gminach województwa lubelskiego w łącznej wysokości ok. 8 mln
zł, z czego w dolinie Wieprza – 3,5 mln zł. Wysokość strat w infrastrukturze komunalnej
gmin wyniosła ok. 9,6 mln zł dla całego województwa, z tego ponad 1,1 mln zł w dolinie
rzeki Wieprz.
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Zestawienie strat powodziowych w gminach zlokalizowanych w dolinie rzeki Wieprz
I. Rok 1999
Lp.

Nazwa gminy

Straty w uprawach rolnych i użytkach zielonych
Powierzchnia zalana Liczba rodzin
Straty
(ha)
dotkniętych
(tys. zł)
powodzią
3
4
5
784
600
414

Straty
w infrastrukturze
komunalnej
(tys. zł)

1
1.

2
Baranów

6

2.

Firlej

755

667

865

1000

3.

Izbica

122

80

131

1578

4.

Jeziorzany

1820

1400

1200

294

5.

Kock

1600

1350

1000

295

6.

Trawniki

416

345

81

128

7.

Ułęż

1291

850

800

317

RAZEM

6788

5292

4491

4296

684

II. Rok 2000
Lp.

Nazwa gminy

Straty w uprawach rolnych i użytkach zielonych
Powierzchnia zalana Liczba rodzin
Straty
(ha)
dotkniętych
(tys. zł)
powodzią
3
4
5
475
452
199

Straty
w infrastrukturze
komunalnej
(tys. zł)

1
1.

2
Baranów

2.

Firlej

994

527

434

-

3.

Izbica

1005

993

385

-

4.

Jeziorzany

1222

748

853

203

5.

Kock

1048

829

733

-

6.

Michów

501

494

183

-

7.

Ostrówek

531

737

130

-

6.

Trawniki

470

335

283

432

7.

Ułęż

724

339

338

512

6970

5454

3538

1147

RAZEM

12

6
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Stanisław Chmiel
Zakład Hydrografii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wybrane zagadnienia ochrony powodziowej w dolinie rzeki Wieprz
Wstęp
W wielu krajach powodzie z ostatnich lat wykazały zawodność dotychczasowego
sposobu ochrony przeciwpowodziowej. W Polsce mimo tych tragicznych doświadczeń nie
uległo zmianie podejście do ochrony przeciwpowodziowej służb odpowiedzialnych za jej
realizację. W dalszym ciągu tworzone plany zabezpieczeń przeciwpowodziowych zakładają
działania wyłącznie o charakterze technicznym: budowę wałów, dużych zbiorników
retencyjnych, regulację rzek oraz wycinkę drzew – zakładają odsunięcie wody od człowieka.
Efekty tych zabiegów oceniane na podstawie dotychczasowych powodzi wskazują, że
działania te (zabiegi hydrotechniczne) mogą niekiedy ograniczyć skutki tylko małych i
przeciętnych wezbrań, natomiast są zawodne podczas dużych wezbrań. Zabiegi te stwarzają
fałszywe poczucie bezpieczeństwa, a przez to zachęcają do zabudowy i inwestowania w
dolinie. W efekcie wydatki poniesione na zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz straty nie
zmniejszają się. Konsekwencją jest wydatkowanie środków finansowych (pochodzących od
ogółu podatników) na rzecz mniejszości zamieszkałej i inwestującej w dolinie.
Należy zadać pytanie, czy można wykluczyć pojawianie się powodzi środkami
technicznymi? I czy stać nas na utrzymanie dotychczasowego systemu ochrony
przeciwpowodziowej? Doświadczenia płynące ze znacznie bogatszych krajów (min. USA,
Niemiec, Francji) jednoznacznie wskazują, że nie! Koszty realizacji i utrzymania
przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi o charakterze
„technicznym” przekroczyły możliwości finansowe najbogatszych krajów Europy, a co
najważniejsze wykazały zawodność stosowanego systemu ochrony. Rozpoczęto wdrażanie
programów o charakterze „nietechnicznym”, które ograniczają inwestowanie w dolinę i
odsuwają człowieka od wody. Optymalne zagospodarowanie doliny powinno zwiększać jej
retencję, co osiągnąć można wówczas, gdy dominują łąki z lasami łęgowymi. Okresowe
zalanie tak użytkowanej doliny jest znikomą stratą w porównaniu ze śmiercią ludzi i stratami
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ekonomicznymi doliny zabudowanej i zainwestowanej gospodarczo. Koryto rzeczne w takiej
dolinie powinno mieć charakter naturalny z meandrami, starorzeczami, z drzewami na brzegu.
Dowiedziono, iż ten sposób utrzymania doliny i rzeki spowalnia odpływ wód wezbraniowych
i zmniejsza kulminację fali wezbraniowej. Ogranicza straty powodziowe!
Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Wieprz
Powodzie z ostatnich lat i reakcja na ich skutki wymusiły na służbach ustawowo
odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową na Lubelszczyźnie przedstawienie
sposobów ich zwalczania. Dla doliny Wieprza opracowano 3 programy ochrony
przeciwpowodziowej: „Udrożnienie koryta rzeki Wieprz od 131,600 (ujście rzeki Świnki) do
182,100 (jaz w Borowicy) – projekt zrealizowany w latach 2001-2004 (inwestor RZGW w
Warszawie), „Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania zlewni rzeki
Tyśmienicy, w tym dolnego Wieprza” (zleceniodawca WZMiUZ w Lublinie) oraz „Program
ochrony przeciwpowodziowej Wieprza Środkowego” (zleceniodawca WZMiUZ w Lublinie).
Cechą wspólną tych programów jest położenie nacisku na techniczne środki ochrony
przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Wieprz. Proponuje się regulację koryt rzecznych, ich
pogłębianie i poszerzanie, wycinkę drzew, budowę murów oporowych, zbiorników wodnych.
Jest to niestety książkowy, stąd „uniwersalny”, sposób poprawy sytuacji powodziowej, który
zakłada przyśpieszenie odprowadzenia wód wezbraniowych. W konsekwencji zastosowania
tego

sposobu

ochrony

następuje

zwiększenie

szybkości

przemieszczania

się

fal

wezbraniowych. W efekcie szybko przemieszczające się fale są bardziej strome (wyższe fala
powoduje zalanie większych obszarów) niż fale przemieszczające się wolno. Zwiększenie
prędkości fali potęguje jej niszczycielską siłę w dolnym biegu, co skutkuje przerwaniem
wałów, niszczeniem budynków, zerwaniem mostów.
Sporządzone

projekty

zupełnie

nie

ograniczają

dążenia

ludności

do

zagospodarowywania terenów zalewowych poprzez zabudowę mieszkalną i gospodarczą (np.
ogródki działkowe w mieście Krasnystaw, zabudowa Klarowa, czy poniżej ujścia
Tyśmienicy). W większości przypadków nie napotyka to także sprzeciwu władz lokalnych,
które tym samym fundują swoim budżetom (podatnikom) coraz większe nakłady na
organizację zabezpieczeń i wypłatę szkód popowodziowych. Wskazać tu należy także na
wady w systemie ubezpieczeń, który finansowo nie różnicuje ryzyka powstania strat, zatem
zachęca do inwestowania w miejscach zagrożonych. Czy można to zagadnienie pomijać?
Trzeba otwarcie powiedzieć społeczeństwu, a przede wszystkim władzom gminnym,
powiatowym, wojewódzkim, że działania te nie zlikwidują powodzi. Bowiem okresowe
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wysokie stany wód w rzece i zalewanie doliny rzecznej jest naturalną konsekwencją
warunków środowiskowych. W planach przeciwpowodziowych należy to uwzględnić i
dostosować zabiegi odpowiednio do sposobu zagospodarowania doliny rzeki Wieprz i
ekonomicznej rentowności przeprowadzonych prac. Przy projektowaniu prac należy także
uwzględnić sugestie przyrodników, wskazujące na wysokie walory krajobrazowe,
przyrodnicze, kulturowe, i dydaktyczne doliny Wieprza. Koncepcje służb (RZGW i
WZMiUZ) odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową w dolinie rzeki Wieprz
spotkały się z tego powodu z krytyczną oceną środowiska naukowego i organizacji
ekologicznych.
Połączenie technicznych i nietechnicznych sposobów ochrony przeciwpowodziowej
Koncepcja

proponowana

przez

meliorantów

jednakowej

ochrony

przeciwpowodziowej na całej długości rzeki Wieprz należy uznać za niewłaściwą. Prace te
powinny mieć charakter likwidacji realnych zagrożeń, a nie działań o wielce dyskusyjnych
efektach, czego dowodem były i są liczne protesty. W przyszłości, także dalsze powodzie i
podtopienia, które wystąpią na odcinkach doliny z już „udrożnionym” i przewidzianym do
regulacji korytem Wieprza. Nie można, bowiem traktować w podobny sposób odcinków
rzeki, gdzie występuje bezpośrednie narażenie ludzi oraz ich dobytku (np. miejscowość
Klarów) z odcinkami rzek, gdzie brak jest zabudowy, a dominującą formą użytkowania są
łąki, lasy z rzadka grunty orne (np. odcinek od Klarowa do Łańcuchowa).
Wbrew powszechnym opiniom, to właśnie koncepcje przyrodnicze ochrony
przeciwpowodziowej zwracają szczególną uwagę na ochronę życia ludzi oraz minimalizację
strat powodziowych. Temu celowi podporządkowują wszelkie działania, które są ponadto
zgodne z ideami ochrony naszego środowiska przyrodniczego, zachowaniem jego piękna oraz
zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta w pierwszym etapie zakłada określenie strategii
wykorzystania doliny lub jej odcinków (np. rolnicze, rekreacyjne, przyrodnicze). Następny
etap to wykonanie map terenów zalewowych z podziałem na strefy, gdzie istnieje
bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego, jego mienia związanego z budynkami
gospodarczymi i służącymi do utrzymania oraz niewielkich strat ekonomicznych (np. łąki i
pola uprawne). Środki finansowe przeznaczyć w pierwszej kolejności na tereny, gdzie
mieszkają ludzie. Na odcinkach dolin, gdzie dominują łąki i lasy w zasadzie zaniechać
działalności. Inicjatywy należy skierować nie na regulację głównych rzek, ale na
uporządkowanie gospodarowania wodą w ich dopływach. W tych dolinach powinna być
lokalizowana sieć małych zbiorników retencyjnych, natomiast doliny rzek głównych
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dostosować do okresowych zalewów. Odsunąć wały od rzek, zwiększyć przestrzeń rzece –
obniży to poziom wezbrań i zmniejszy prędkość przepływu wód, w miejscach koniecznych
wykonać kanały ulgi. Zadbać o drzewa w szczególności o lasy łęgowe, które zwiększają
naturalną retencję doliny, zmniejszają szybkość wody, zapobiegają erozji bocznej rzek –
zmniejszają ilość porywanej przez wodę gleby i chronią brzegi koryta, chronią także wały
przed jej niszczycielską siłą, magazynują wodę – lasy łęgowe uznawane są za odpowiednik
tropikalnych lasów deszczowych. Ponadto stanowią naturalną oczyszczalnię ścieków,
pobierając z wody zanieczyszczenia.
Wskazania te o charakterze ogólnym wykorzystano do przedstawienia alternatywnej
koncepcji ochrony powodziowej doliny Wieprza, obejmującej kilka etapów.
1. Na wstępie określenie strategii zagospodarowania doliny, uwzględniającej aktualny i
docelowy stan jej zagospodarowania oraz wynikający z tego poziom zagrożenia
powodziowego (obecnego i w przyszłości),
a) utrzymać rolniczy charakter doliny – z dominacją łąk, pastwisk i lasów, miejscami pól
uprawnych, wspierać rolnictwo o charakterze ekologicznym oraz wykorzystanie dużej
ilości masy organicznej do celów energetycznych
b) utrzymać krajobrazowe i przyrodnicze jej walory - zachowanie unikalnego charakteru
koryta (zakoli, meandrów, siedlisk dla ryb, ostoi dla ptactwa wodnego) i doliny
(starorzecza, lasy łęgowe, grupy drzew),
c) propagować rekreacyjne wykorzystanie – turystyka krajoznawcza, kajakarstwo,
wędkarstwo, agroturystyka, stanice wodne, plaże, kąpieliska,
d) w planach zagospodarowania przestrzennego wyłączyć z zabudowy tereny zalewowe
(bezwzględny zakaz zabudowy typu mieszkaniowego, działkowego, ogrodzeń itp.!)
2. W realizacji tej strategii podstawę działań stanowić muszą mapy terenów zalewowych,
na których należy wyznaczyć strefy zabezpieczeń przeciwpowodziowych, będących
podstawą do przyjęcia sposobu ochrony przeciwpowodziowej przed wysoką wodą,
przykładowo:
A – najwyższego zagrożenia, gdzie potrzeba natychmiastowych rozwiązań
ograniczających zagrożenie życia ludności oraz mienia (Bożniewice, Zakalew,
Jeziorzany, Blizocin, Klarów, Krasnystaw),
B – średniego zagrożenia, gdzie zabezpieczenia zlikwidują problemy, które powstaną
w najbliższej przyszłości (np. podmycia domów, dróg i mostów, zabezpieczenie
brzegów silnie erodowanych, osuwisk zboczy),
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C - małego zagrożenia (odcinki dolin z dominacją łąk i lasów), gdzie w zasadzie nie
przewiduje się zabezpieczeń przeciwpowodziowych, wyjątkowo oczyszczanie koryta
tylko z nielicznych drzew, leżących w wodzie na całej szerokości koryta.
Realizacja tych założeń nakłada obowiązek pozyskiwania środków finansowych,
adekwatnych do realnego zagrożenia powodziowego, zatem w pierwszej kolejności na
tereny gdzie mieszkają ludzie. Ważnym argumentem w realizacji inwestycji stanowić ma jej
koszt, który powinien być mniejszy od wartości obiektu chronionego.
Należy tu zaznaczyć, iż środki finansowe przeznaczone na prace „udrożnieniowe” na odcinku
środkowego Wieprza wykonane w latach 2001-2004, zostały skierowane przede wszystkim na
odcinki doliny, gdzie występuje małe zagrożenia powodziowe (łąki i lasy). Pominięto miejsca
bezpośredniego zagrożenia życia i mienia ludzkiego.
Uwaga końcowa
Przedstawione postulaty wskazują na potrzebę zamiany koncepcji ochrony
przeciwpowodziowej w dolinie Wieprza, zaproponowanej przez służby odpowiedzialne za jej
realizację. W zamierzeniach mają zmniejszyć zagrożenie powodziowe, godząc interesy i
wzajemne powiązania służb odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową i ochronę
środowiska. Prezentacja tego planu ma służyć potrzebie zrewidowania koncepcji ochrony
przeciwpowodziowej na rzekach województwa lubelskiego.
Wykorzystane materiały
1. Chmiel S., Krogulec J., Trembaczowski A., Staniec B., 2002: List otwarty do
Wojewody Lubelskiego, Pana Andrzeja Kurowskiego. Lublin.
2. Chmiel S., Staniec B., 2003: Nie poprawiajmy naszej rzeki, lecz żyjmy z nią w
zgodzie. Zeszyty Milejowskie, Milejów.
3. Chmiel S., 2003: Koncepcja ochrony powodziowej doliny rzeki Wieprz. Wydział
OŚiR UW w Lublinie, WKOP, Lublin.
4. Bobiński E., Żelaziński J., 1996: Czy można przerwać błędne koło ochrony
przeciwpowodziowej?. Gospodarka Wodna, nr 3.
5. Piasecki G., 2001: Udrożnienie koryta rzeki Wieprz od 131,600 (ujście rzeki Świnki)
do 182,100 (jaz w Borowicy). Projekt wykonawczy. Puławy.
6. Reszka T., 2002: Program ochrony przeciwpowodziowej Wieprza Środkowego z
uwzględnieniem miasta Krasnystaw województwo lubelskie powiaty Łęczna, Świdnik
i Krasnystaw. IMGW, Kraków.
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7. Strony internetowe WWF – Kampanii przeciwpowodziowej, http://www.wwf.pl
8. Wiśniewski S., Fabjański K., Banasiak R., Widawski P., 2002: Koncepcja
programowo – przestrzenna zagospodarowania zlewni rzeki Tyśmienicy, w tym
dolnego Wieprza. Bipromel, Pracownia Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
Warszawa.
9. Ząbek F. 2002: List otwarty. Dotyczy: konserwacji rzeki Wieprz. Odpowiedź. Lublin.
10. Żelazo J., Popek Z., 2002: Podstawy renaturyzacji rzek. Wyd. SGGW, Warszawa.
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Jarosław Krogulec
Zakład Ochrony Przyrody
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Ocena prac i programów planowanych w dolinie Wieprza
z punktu widzenia ochrony przyrody

Podstawowymi pracami planowanymi do realizacji na Wieprzu w najbliższym okresie
czasu jest usuwanie pni z nurtu oraz drzew i krzewów z obrzeża koryta rzeki.
Z punktu widzenia czysto hydrotechnicznego:
pnie drzew w nurcie oraz drzew i krzewów na obrzeżach koryta rzeki mają zatrzymywać
spływ wód przy przepływie średnim i powodować zalewanie łąk. Długotrwałe podtapianie łąk
powoduje ich zabagnienie i pojawianie się roślinności niekorzystnej z punktu widzenia
gospodarki łąkowej
A gdyby na sprawę popatrzeć inaczej:
szeroka podmokła dolina służy jako naturalna oczyszczalnia wód spływających z obszarów
użytkowanych rolniczo. Wysoki poziom wód gruntowych umożliwia zachodzenie
anaerobowych procesów denitryfikacyjnych – redukcji azotanów i azotynów do gazowych
form azotu. Strefa ekotonów nadrzecznych porośnięta przez trawy, pasy krzewów i drzew
osiągająca szerokość od 8 do 20 m jest zdolna redukować od 50% nawet do 98% ładunku
azotu, który trafiłby do rzeki ze spływem wód z okolicznych terenów rolniczych (Vought et
al. 1994, Osborne and Kavacic 1993, Patersen et al. 1992, Naiman et al. 1988, Pinay and
Decamps 1988).
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Ponadto podmokłe łąki z rozległymi turzycowiskami i lokalnymi zabagnieniami to
tereny lęgowe szeregu zagrożonych gatunków ptaków wodno-błotnych. Przykładowo mogą to
zilustrować dane z łąk pomiędzy Jeziorzanami i Składowem zebrane w ramach realizacji
pracy magisterskiej przez studenta AR Lublin Grzegorza Szewczyka. Na niewielkim (ok. 620
ha) ale wyjątkowo bogatym fragmencie doliny dolnego Wieprza stwierdzono 14 gatunków
chronionych w ramach Dyrektywy o Ochronie Dzikich Gatunków Ptaków Unii Europejskiej
(tab.1).
Tabela 1. Gatunki ptaków chronione w ramach Dyrektywy o Ochronie Dzikich Gatunków Ptaków
Unii Europejskiej występujące w dolinie dolnego Wieprza na odcinku Jeziorzany – Składów.
Gatunek
Bąk Botaurus stellaris
Błotniak stawowy Cirrus aeruginosus
Błotniak łąkowy Cirrus pygargus
Kropiatka Porzana porzana
Derkacz Crex crex
Żuraw Grus grus
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
Rybitwa białoczelna Sterna albifrons
Rybitwa czarna Chlidonias niger
Zimorodek Alcedo atthis
Dzięcioł białoszyi Dendrocopus syriacus
Podróżniczek Luscinia svecica
Jarzębatka Sylvia nisoria
Gąsiorek Lanius collurio

Liczebność
1
5
6
4
30
1
5
2
4
+
+
+
+
10

Teren ten jest unikalnym w skali regionu lęgowiskiem ptaków wodno-błotnych (tab.2).
Tabela 2. Najliczniej gniazdujące gatunki ptaków wodno-błotnych w dolinie Dolnego Wieprza.
Gatunek
Czajka Vanellus vanellus
Rycyk Limosa limosa
Krwawodziób Tringa totanus
Bekas Gallinago gallinago
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

Liczebność
28 – 30
21 – 23
13 – 14
48 – 50 (!)
1–2
3-4

Ponadto na tym terenie stwierdzono gniazdowanie: gęsi gęgawy, czterech gatunków
kaczek, dudków, remizów i dziwonii.
Jest to tylko jeden z fragmentów doliny Wieprza, co prawda najbardziej zróżnicowany
przyrodniczo jednakże oddający potencjał całej doliny w jej środkowej i dolnej części.
Wszelkie prace powodujące obniżenie się poziomu wód gruntowych mogą
doprowadzić do zubożenia siedlisk tych gatunków ptaków.
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Seminarium „Zrównoważona gospodarka wodna w dolinach rzek
Lubelszczyzny”, 18 marca 2004 r. Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin

Wnioski
Komisja Wnioskowa w składzie:
1. Zdzisław Michalczyk - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody
2. Andrzej Olech - Wójt Gminy Godziszów
3. Magdalena Pachodzka - Światowy Fundusz na rzecz przyrody WWF Polska
4. Jerzy Szpakowski - Wójt Gminy Trawniki
5. Andrzej Trembaczowski - Polski Związek Wędkarski - Okręg Lublin
6. Bogusław Wiącek - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
sformułowała następujące wnioski:
1. Doliny rzeczne stanowią bezcenną wartość przyrodniczą wymagającą szczególnej
staranności w planowaniu ich gospodarczego wykorzystania oraz ustalenia zasad ochrony
przeciwpowodziowej.
2. Program zrównoważonej gospodarki wodnej powinien uwzględniać różnorodne potrzeby
wodne całej zlewni, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i wrażliwych na
niedobory wody.
3. Istnieje konieczność opracowania strategii wykorzystania dolin rzecznych
uwzględniających różne formy ich wykorzystania.
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4. Jednym z podstawowych celów programu zrównoważonego rozwoju powinna być ochrona
dolin rzecznych jako terenów cennych przyrodniczo; korytarzy ekologicznych stref
różnorodności siedliskowej (starorzecza, meandry, torfowiska, lasy łęgowe, zadrzewienia i
zakrzewienia).
5. Program ten powinien zakładać zatrzymywanie wód w okresach nadwyżek w górnych
częściach zlewni poprzez odpowiednie działania agrotechniczne i fitomelioracyjne,
zorganizowanie małej retencji również na dopływach, spowolnienie spływu wód do głównych
rzek.
6. Istnieje konieczność kompleksowego spojrzenia na ochronę przeciwpowodziową poprzez
analizę zagospodarowania zlewni i opracowanie wielowariantowego planu ochrony
przeciwpowodziowej.
7. Ochrona przeciwpowodziowa powinna zakładać następujące elementy:
- Utrzymanie naturalnych terenów zalewowych - gospodarkę w dolinach rzek należy
dostosować do naturalnego rytmu rzeki, a nie dostosowywać rzeki do zagospodarowania
doliny,
- Stosowanie bezwzględnego zakazu zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizacji trwałych
obiektów budowlanych w dolinach rzecznych,
- Podjęcie starań o "odgospodarowanie" zainwestowanych terenów położonych na obszarach
zalewowych, podtapianych w trakcie kolejnych powodzi,
- Tam, gdzie jest to możliwe, należy rzekom pozostawić lub przywrócić naturalną przestrzeń
do bezpiecznego rozlania się wody,
- Wały przeciwpowodziowe należy lokalizować w znacznym oddaleniu od koryta rzeki, tym
samym dając wodzie możliwość przepływu szerszym przekrojem, co zmniejszy wysokość fali
powodziowej oraz jej energię,
- Dla ochrony przeciwpowodziowej wskazane byłoby utrzymanie łąkowo-pastwiskowego
użytkowania międzywala,
- Środki finansowe należy kierować tam, gdzie istnieje rzeczywiste zagrożenie życia i
zdrowia ludzkiego, bądź wysokich strat w infrastrukturze. W miejscach, gdzie rzeka płynie
przez obszary niezabudowane, nie należy prowadzić prac, które oprócz zmian naturalnego
środowiska, zmniejszają retencję, przyspieszają spływ wody i zwiększają zagrożenie
powodziowe terenów położonych poniżej.
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8. W procesie planowania każdej inwestycji, na etapie jej przygotowania (w trakcie
sporządzania projektu), należy przeprowadzić konsultacje ze środowiskiem przyrodniczym i
użytkownikiem rybackim, a przy opracowaniu raportów oddziaływania na środowisko należy
uwzględnić potrzeby rybactwa i wędkarstwa. W pracach tych konieczne jest przestrzeganie
zasady udziału czynnika społecznego zapisanych w prawie polskim oraz europejskim.
9. Działania hydrotechniczne, takie jak: odmulanie i udrażnianie rzek, usuwanie drzew
rosnących i powalonych do koryta rzeki, remont urządzeń hydrotechnicznych, zabezpieczanie
erodowanych brzegów itp. powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Odcinkowe
roboty udrożnieniowe możliwe byłyby po rozpatrzeniu indywidualnych przypadków poprzedzonych konsultacjami z przedstawicielami służb ochrony środowiska oraz
użytkownikiem rybackim.
10. Urzędy gmin i inne instytucje lokalne powinny dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec
towarzyszącej pracom konserwacyjnym i udrożnieniowym samowolnej wycince drzew.
11. Wskazane byłoby przeprowadzenie na wytypowanych rzekach zabiegów
renaturalizacyjnych.
12. Istnieje konieczność wzajemnego informowania stron o planowanych zamierzeniach, np.
PZW będzie informować o planowanych zarybieniach, a administrator rzeki o miejscach i
terminach niezbędnych prac konserwacyjnych.
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LUBELSKIE FORUM RZECZNE
(materiał do dyskusji)
Poniższa propozycja jest materiałem wyjściowym do dyskusji mającej zakończyć
się wypracowaniem formuły stałych kontaktów i współpracy pomiędzy instytucjami i
organizacjami zajmującymi się gospodarką wodną, w szczególności ochroną
przeciwpowodziową i ochrona przyrody w dolinach rzecznych. Propozycja zakłada
nieformalną, lecz systematyczną formułę współpracy wymagającą od partnerów
otwartości i zaangażowania.
Cele:
•
•

uniknięcie konfliktów na styku ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej,
ochrony przyrody oraz gospodarki rybackiej,
poszukiwanie najefektywniejszych i akceptowalnych społecznie form gospodarki wodnej;

realizowane poprzez:
•
umożliwienie wymiany opinii i informacji pomiędzy zaangażowanymi stronami,
konsultacje zamierzonych prac, projektów. Wyjście poza ustawowe, niewystarczająco
efektywne, ramy uzgodnień i opiniowania;
strony:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
Urząd Marszałkowski w Lublinie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie,
samorządy powiatowe i gminne,
instytucje ochrony przyrody,
środowisko naukowe (przyrodnicy, hydrolodzy, hydrotechnicy),
Polski Związek Wędkarski i inne organizacje wędkarskie,
organizacje ekologiczne;

formy działania:
•
•
•

grupa kontaktowa,
spotkania ogólne,
strona internetowa.

Grupa kontaktowa, 5-10 osobowa, mogłaby na podstawie informacji uzyskanych z
RZGW, WZMiUW lub z terenu przedyskutowywać, podejmować konkretne tematy,
organizować szersze konsultacje zapraszając strony zainteresowane konkretnym problemem.
Raz lub dwa razy do roku mogłyby odbywać się szersze, spotkania ogólne. Strona
internetowa (umieszczona np. w regionalnym serwisie ekologicznym www.ekolublin.pl),
mogłaby służyć udostępnianiu dokumentów, informacji, opinii, dokonywanych uzgodnień,
wspólnych stanowisk, ew. protokołów rozbieżności.
opr. Krzysztof Gorczyca (Towarzystwo dla Natury i Człowieka)
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TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
Stowarzyszenie założone w 1995 roku działające na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju. Podejmuje także takie tematy jak obrona praw człowieka, tradycja i kultura. W 2004 roku
Towarzystwo uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Prowadzimy Ośrodek Informacji Ekologicznej z ogólnodostępną biblioteką.
Wydajemy jedyne na Lubelszczyźnie ekologiczne czasopismo: “Oikos. Ekologia i Współdziałanie”.
W Internecie prowadzimy Ekologiczny Serwis Lubelszczyzny www.ekolublin.pl.
Prowadzimy własne i wspieramy działania innych w zakresie edukacji ekologicznej, wydając m.in.
informator “Edukacyjny Kameleon”.
Prowadzimy kampanie w obronie dzikiej przyrody (m.in. “Niech suseł śpi spokojnie”) oraz na
rzecz odpowiedzialnej konsumpcji.
Organizujemy konferencje, szkolenia, pokazy filmowe, koncerty itp.

zapraszamy do współpracy
ul. Głęboka 8a 20-612 Lublin tel./fax. 81/743-71-04 e-mail: oikos@eko.lublin.pl
nr konta 15 1460 1181 0051 1843 2005 0001

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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Załączniki

Prezentowane niżej referaty zostały wygłoszone na konferencji pt.: „Przyjazne środowisku
metody ochrony przed powodzią wraz z przykładami renaturyzacji rzek”, która odbyła się w
Nowym Brzesku w dniach 9-10 maj 2004 r.
Referaty udostępniamy dzięki uprzejmości Towarzystwa na rzecz Ziemi, które było
współorganizatorem konferencji.
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Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 033/8441934, 8422120
e-mail: office@tnz.most.org.pl
http://www.tnz.most.org.pl
konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1

Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ) jest organizacją wywodzącą się z Federacji Zielonych –
Oświęcim (FZ-O). Grupa ta powstała w 1989 r. na fali protestu przeciwko budowie rafinerii
w Oświęcimiu. Po kilkuletniej działalności nieformalnej w 1994 r. FZ-O przyjęła status
Stowarzyszenia. W latach 1994 – 1997 jej działalność koncentrowała się przede wszystkim na
rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska w skali lokalnej. W 1997 r. członkowie
Stowarzyszenia podjęli decyzję o przekształceniu FZ-O w organizację ogólnopolską i zmianie
nazwy na Towarzystwo na rzecz Ziemi.
Statutowymi celami działania TnZ są:
Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego.
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzania aktywności
społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa.
Umacnianie pokoju, przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów i antagonizmów.
Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Działanie na rzecz zmniejszania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz
proekologicznego ich zagospodarowania.
Promocja czystej produkcji i opakowań wielorazowego użytku.
Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z
ingerencją w środowisko naturalne.
Występowanie do właściwych władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych (zgodnie z
ich kompetencjami) oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków zmierzających
do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska na określonym terenie, do
przywrócenia stanu poprzedniego lub do naprawy zaistniałych w związku z tym
szkód.
Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów
lokalizacyjnych, decyzji inwestycyjnych o znaczącym wpływie na środowisko oraz do
przygotowania przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony
przyrody i zdrowia ludności.
Prowadzenie działalności wydawniczej.
Pomoc ubogim i potrzebującym.
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Janusz Żelaziński
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa

Typy i przyczyny powodzi
1. POWODZIE, WEZBRANIA I ZALANIA TERENU

Wezbraniem nazywamy wzrost poziomu wody w rzece, kanale, jeziorze lub morzu.
Powódź najczęściej definiowana jest jako wezbranie powodujące na skutek zalania terenu
szkody społeczno - ekonomiczne i środowiskowe (zniszczenie domów, dróg, upraw,
środowiska przyrodniczego, zabytków kultury materialnej i duchowej, demoralizację,
dezorganizację funkcjonowania gospodarki, infrastruktury, życia społecznego oraz skażenie
terenu i wód substancjami szkodliwymi i in.), a często również śmierć ludzi.
W Prawie Wodnym powódź zdefiniowano następująco:
„Ilekroć w ustawie jest mowa o powodzi rozumie się przez to takie wezbranie wody w
ciekach, naturalnych zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po
przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne, albo tereny depresyjne i powoduje
zagrożenia dla ludności lub mienia”.
Ustawodawca nie mówi więc o szkodach lecz o zagrożeniach spowodowanych
przekroczeniem stanu brzegowego. Przekroczenie takie jest wywołane wysokim wezbraniem
wody, a zatem ustawodawca zalicza do powodzi wszystkie przypadki wysokich wezbrań,
nawet jeśli nie zarejestrowano szkód.
O tym czy wystąpią szkody, jakie będą ich rozmiary oraz o liczbie ofiar spowodowanych
przekroczeniem stanu brzegowego decyduje wiele czynników:
♦ wysokość wezbrania,
♦ sposób zagospodarowania zalanego terenu,
♦ skuteczność systemu ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności niezawodność
(brak awarii) obwałowań oraz innych elementów tego systemu,
♦ głębokość i zasięg zalewu oraz prędkość przepływu wody w zalewie (wynikające z
wysokości wezbrania i ukształtowania terenu zalewowego).
Są w Polsce obszary kraju, np. Żuławy Gdańskie, w obrębie których od dawna nie
wystąpiły istotne szkody powodziowe o dużym zasięgu terytorialnym, tj. powodzie
regionalne, tylko dlatego, że nie wystąpiła awaria wałów. Jednocześnie Żuławy, to rozległy
obszar depresyjny - być może obszar o największym w skali kraju zagrożeniu katastrofalną
powodzią.
Definicja ustawowa powodzi mówi o „wezbraniu wody w ciekach, naturalnych
zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu..., natomiast praktyka wykazuje, że powódź często
występuje na obszarach gdzie brak cieków, naturalnych zbiorników wodnych, kanałów i
daleko od morza. Spektakularnym przykładem może być zalanie dworca kolejowego w
Gdańsku w 2001 roku. Tego typu wydarzenia występują rok rocznie na obszarze kraju,
zazwyczaj w wyniku intensywnych opadów i mają charakter lokalny (zasięg od kilku do
kilkuset kilometrów kwadratowych). Nie mniej w roku 1980 wystąpiła katastrofalna powódź
opadowa, która objęła obszar całego kraju i podczas której zalane zostały również obszary
pozbawione cieków. Wydarzenia takie powodują szkody wskutek zalania terenu wodą, a w
statystykach byłych Komitetów Przeciwpowodziowych oraz Centrów Zarządzania
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Kryzysowego zaliczane są do powodzi. A zatem niezbędne rozszerzenie analizy o przypadki
powodzi, dla których ustawowe kryterium „przekroczenia stanu brzegowego” nie jest
spełnione, lecz nastąpiło zalanie terenu pozbawionego cieków, powodując szkody i
zagrożenia właściwe powodziom.
W listopadzie 2003 roku został zakończony dwuletni projekt „Rozkład przestrzenny i
częstotliwość występowania powodzi katastrofalnych w Polsce w latach 1946 – 2001, jako
podstawa planowania i kontroli stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz prowadzenia
operacyjnych działań przeciwpowodziowych” [Iwiński i in., 2003]. Podane dalej podstawowe
informacje o powodziach zaczerpnięto w znacznym stopniu z tego opracowania
(przewidywana jest publikacja raportu końcowego).
2. KLASYFIKACJA POWODZI
2.1. Potrzeba klasyfikacji

Geneza powodzi jest istotna ze względu na wybór skutecznej profilaktyki. Innymi
środkami można ograniczać szkody wywoływane przez wezbrania dużych rzek nizinnych
płynących przez aglomeracje miejsko-przemysłowe (np. poprzez wzmocnienie wałów i
kanały ulgi), a innymi środkami zwalczamy szkody wywołane wezbraniami zatorowymi (np.
poprzez lodołamanie, prace minerskie, zapory przeciwśryżowe). Generalnie przyczyny
wezbrań rzek i jezior to:
− zwiększony dopływ wody wskutek intensywnych opadów deszczu lub tajania śniegu
(często zjawiska te występują łącznie),
− utrudniony odpływ wody np. wskutek powstania zatoru lodowego w rzece, sedymentacji
rumowiska rzecznego, zarośnięcia koryta i doliny rzeki roślinnością itp.
Doświadczenie wykazuje, że najgroźniejsze sytuacje powstają, gdy jednocześnie wystąpi
kilka przyczyn powodujących powodzie. Przykładowo, jeżeli nastąpi na Wybrzeżu łączne
oddziaływanie wezbrania roztopowego, zatoru lodowego i wezbrania sztormowego to grozi
katastrofalna powódź. W podobnej sytuacji wiosną 1829 roku zniszczona została znaczna
część Gdańska powodując ogromne szkody materialne i śmierć wielu ludzi.
2.2. Klasyfikacja powodzi ze względu na przyczyny
Ze względu na genezę (przyczyny) na obszarze Polski wyróżnić można następujące rodzaje
powodzi:
Opadowe spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Pojawiają się na wszystkich
rzekach kraju. Najgroźniejsze rozmiary przyjmują w przypadku rzek górskich i podgórskich
(np. Nysie Kłodzkiej, Dunajcu, Kamiennej) oraz rzek wypływających z gór do których
należą Wisła i Odra. W przypadku dużych rzek nizinnych (np. Narwi, Bugu, Noteci) oraz
rzek pojeziernych (np. Pisy, Omulwi, Drawy) intensywne opady nie powodują istotnych
zagrożeń powodziowych. Natomiast na małych i średnich rzekach nizinnych (np. Pilicy,
Bzurze, Wkrze) powodują wielkie zagrożenia podobne jak powodzie roztopowe. Największe
powodzie opadowe bieżącego stulecia wystąpiły w lipcu 1934 roku w dorzeczu Wisły oraz w
lipcu 1997 roku w dorzeczu Odry. Te katastrofalne w skutkach powodzie wywołane były opadami deszczu w górach. Kilkudniowe sumy opadów, które spowodowały te powodzie osiągały 300 -–500 mm. Specyficznym typem powodzi opadowych są powodzie spowodowane
opadami nawalnymi o wielkim natężeniu lecz małym zasięgu (od kilku do kilkudziesięciu
km2 i krótkim czasie trwania (od kilkunastu minut do kilku godzin). Ostatnio katastrofalna
powódź tego typu wystąpiła w 1998 roku w zlewni Białej Głuchołazkiej.
Roztopowe spowodowane tajaniem pokrywy śnieżnej. Często jednocześnie występują
opady deszczu, co zwiększa wysokość wezbrania i wówczas mówimy o:
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Powodzi roztopowo – opadowej. Te dwa typy najgroźniejsze rozmiary przyjmują na
dużych rzekach nizinnych (np. Narwi, Bugu, Warcie, Noteci). Groźne są w środkowym i
dolnym biegu Wisły oraz dolnym biegu Odry. Na średniej wielkości rzekach nizinnych (np.
Pilicy, Bzurze, Wkrze) powodują podobne zagrożenia jak wezbrania opadowe. Na rzekach
górskich i podgórskich (np. Nysie Kłodzkiej, Dunajcu, Kamiennej) nie powodują większych
zagrożeń, pomimo iż w górach jest najwięcej śniegu. Wynika to z faktu, iż intensywność
tajania śniegu ograniczona dopływem energii słonecznej jest znacznie mniejsza od
intensywności ulewnych opadów deszczu. Ponadto śnieg w górach taje powoli, najpierw w
dolinach, a na końcu w partiach szczytowych. Wezbrania roztopowe to jedyne wezbrania
powodujące istotne zagrożenia powodziowe na rzekach pojeziernych (np. Pisie, Omulwi,
Drawie) charakteryzujących się ogólnie najmniejszymi zagrożeniami w skali kraju.
Najgroźniejsza powódź roztopowa bieżącego stulecia w Polsce wystąpiła wiosną 1979 roku
obejmując północno – wschodnią połowę kraju.
Zatorowe. Powstają na rzekach w dwóch sytuacjach: (1) W okresie zamarzania rzeki, gdy
w masie płynącej, wychłodzonej wody powstaje śryż, który zatrzymuje się na płyciznach i
innych przeszkodach tworząc zatory. (2) W okresie tajania pokrywy lodowej gdy płynąca kra,
tj. pokruszona pokrywa lodowa tworzy zatory w podobnych sytuacjach jak w przypadku
zatorów śryżowych. Najgroźniejsze powodzie zatorowe powstają podczas wezbrań
roztopowych na dużych rzekach nizinnych (np. środkowej i dolnej Wiśle, dolnej Odrze,
Narwi, Warcie, Noteci). Podczas każdej mroźnej zimy powstają zatory lodowe powyżej
budowli piętrzących. Na ogół nie powoduje to powodzi, ponieważ jednocześnie z budową
zapory wybudowano solidne wały. Wyjątkiem jest przypadek katastrofalnej powodzi
spowodowanej w styczniu 1982 roku przez zator śryżowy powyżej zapory we Włocławku na
Wiśle. Podobnie oddziaływuje Bałtyk na ujściowe odcinki uchodzących do niego rzek. W
ubiegłych stuleciach powodowało to katastrofalne powodzie na Wybrzeżu. Wielkimi
nakładami zdołano ograniczyć te zagrożenia (m. in. poprzez regulację rzek i pracę
lodołamaczy) lecz potencjalnie są to nadal bardzo istotne zagrożenia dla wielu miast
nadmorskich, w tym dla Gdańska. Najgroźniejsza powódź zatorowa w Polsce (połączona z
wezbraniem roztopowym) w bieżącym stuleciu, wystąpiła wiosną 1924 roku.
Sztormowe. Sztormowe wiatry powodują wzrost stanu wód Bałtyku i związanych
hydraulicznie z Bałtykiem jezior i zalewów. Wody morskie zalewają niekiedy miasta i osiedla
przybrzeżne. Spiętrzenia wiatrowe Bałtyku utrudniają również odpływ wody i lodów z rzek
powodując powodzie na ich ujściowych odcinkach. Jeżeli wystąpi jednocześnie wezbranie
(roztopowe, opadowe, zatorowe) w zlewni cieku zasięg powodzi sztormowych zwiększa się,
może objąć całą zlewnię i przybrać rozmiary katastrofalne. Sztormy występują najczęściej
jesienią, zimą i wiosną. Obszarem szczególnie zagrożonym wezbraniami sztormowymi są
Żuławy Wiślane (ostatnia większa powódź tego typu wystąpiła tam wiosną 1983 roku). Silnie
zagrożone są rejony Zalewu Wiślanego (w szczególności jeziora Drużno) i Zalewu
Szczecińskiego (szczególnie Jeziora Dąbie).
Wywołane awariami budowli piętrzących, lub niewłaściwym sterowaniem odpływem
ze zbiorników retencyjnych. Przykładem jest awaria zapory w Górowie Iławieckim
(powodująca śmierć ludzi). Natomiast przykładem zwiększenia rozmiarów powodzi wskutek
niewłaściwego sterowania zbiornikiem jest powódź na Dunajcu poniżej Rożnowa w 1960
roku.
Jak widać z powyższego przeglądu przyczyną znacznej większości powodzi są naturalne
zjawiska związane z klimatem i pogodą. Możliwości oddziaływania człowieka na te zjawiska
są bardzo ograniczone, np. pewne możliwości oddziaływania w przypadku powodzi
zatorowych stwarzają lodołamacze, prace minerskie, regulacja koryt rzecznych i tzw. zapory
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śryżowe. Możliwości te sprawdzają się na ogół jedynie w przypadku małych i średniej
wielkości powodzi.
2.3. Klasyfikacja powodzi ze względu na zasięg terytorialny
Powodzie obejmujące swym zasięgiem znaczne obszary kraju nazywamy powodziami
regionalnymi. Przykłady powodzi regionalnych:
♦ powódź opadowa z lipca 1997 roku obejmująca zlewnię górnej i środkowej Odry oraz
zlewnię górnej Wisły,
♦ powódź roztopowa 1979 roku obejmująca zlewnie Narwi i dolnej Wisły
♦ powódź opadowa 1980 roku obejmująca obszar bez mała całego kraju.
Powodzie obejmujące swym zasięgiem obszary od kilku do kilkuset kilometrów
kwadratowych (rzadziej do tysiąca kilometrów kwadratowych) nazywamy powodziami
lokalnymi. Przykłady powodzi lokalnych:
♦ powódź opadowa w Gdańsku w czerwcu 2001 roku oraz w innych dużych miastach
Polski,
♦ powódź w zlewni górnej Nidzicy we wrześniu 1995 roku.
2.3. Powodzie katastrofalne
Przyjęto, że do kategorii powodzi katastrofalnych zaliczamy te przypadki, gdy zaistniały
wysokie szkody materialne i/lub zginęli ludzie. Ten ostatni warunek decyduje iż powódź
katastrofalna może mieć nie tylko charakter ogólnokrajowy (np. powódź opadowa 1980),
regionalny (np. powódź roztopowa 1979), ale również lokalny. Taki przypadek wystąpił np.
w zlewni Białej Głuchołazkiej w roku 1998. Lokalna powódź wywołana intensywnym
opadem o małym zasięgu spowodowała śmieć kilku osób.
3. ANALIZA OKRESÓW WYSTĘPOWANIA POWODZI RÓŻNYCH TYPÓW GENETYCZNYCH

3.1. Powodzie regionalne
Powodzie opadowe
Zdecydowana większość wystąpień w ciepłej porze roku od maja do września, a w
szczególności w czerwcu i lipcu. Brak wystąpień w grudniu, jeden przypadek w styczniu i
pojedyncze przypadki w okresach luty – kwiecień i październik – listopad. Ogółem w okresie
1946 – 2001 zidentyfikowano 31 przypadków powodzi opadowych o zasięgu regionalnym.
Regionalne powodzie opadowe występują najczęściej w dorzeczach górnej Odry i Wisły, a
stosunkowo rzadko w obszarze Pomorza i Mazur. Niemniej brak w Polsce obszaru, w którym
nie zanotowano regionalnej powodzi opadowej. Największy zasięg terytorialny w okresie
powojennym miała powódź letnia w 1980 roku, kiedy to zalane były tereny o łącznej
powierzchni 1,7 mln. ha. Natomiast największe straty materialne w okresie powojennym, ok.
1,6% PKB spowodował powódź opadowa w 1997 roku, kiedy zalane było 0,5 mln ha.
Powodzie roztopowe i roztopowo opadowe
Najczęściej występują w marcu. Ponadto jeden przypadek lutym i trzy przypadki w
styczniu. Ogółem w okresie 1946 – 2001 zidentyfikowano 29 przypadków powodzi
roztopowych i roztopowo - opadowych o zasięgu regionalnym. Liczba powodzi roztopowych
i roztopowo - opadowych o zasięgu regionalnym jest podobna jak liczba powodzi opadowych.
Jednakże szkody i zagrożenia związane z tymi powodziami są istotnie mniejsze, niż w
przypadku powodzi opadowych. Jedynie dwie spośród tych powodzi zaliczono do wydarzeń
katastrofalnych (1979, 2001). Powódź w 1979 roku była druga w powojennym okresie pod
względem wielkości powierzchni terenów zalanych (ok. 1 mln ha)
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Powodzie sztormowe
Zdecydowana większość wystąpień w okresie jesienno – zimowym listopad – luty. Jedynie
dwa przypadki w marcu. Powodzie sztormowe występują średnio, co 1,5 roku. Powodzie te
najczęściej rozpoczynają się od lokalnego spiętrzenia ujściowych odcinków rzek przymorza.
W przypadku jednoczesnego wystąpienia wezbrań o innej genezie mogą przekształcić się w
powodzie o zasięgu regionalnym, a nawet w powodzie katastrofalne w przypadku zalania
terenów o rozwiniętej infrastrukturze.
Powodzie zatorowe
Ogółem w okresach 1946 – 2001 zidentyfikowano 6 przypadków powodzi zatorowych o
zasięgu regionalnym. Powodzie zatorowe o zasięgu regionalnym wystąpiły na Wisłoku, Sanie
Wiśle Środkowej i Dolnej, Bzurze, Bugu i Warcie. Powodzie tego typu występują często, ale
zazwyczaj mają charakter lokalny. Tylko dwie powodzie zatorowe zaliczono do wydarzeń
katastrofalnych – w 1947 i w 1982 (ta ostatnie w zasięgu cofki Stopnia Wodnego
Włocławek). Stosunkowo niewielkie, sumaryczne szkody jakie w rozważanym, wieloletnim
okresie wywołały powodzie zatorowe można uzasadnić następującymi faktami: (1) Silne
zanieczyszczenie rzek Polskich, a w szczególności zrzuty wód podgrzanych i zasolonych oraz
występowanie stosunkowo ciepłych i krótkich zim spowodowało istotne zmniejszenie (w
porównaniu np. z okresem przed II wojna światową) intensywności zjawisk lodowych na
rzekach. (2) Regulacja szczególnie zatorogennych odcinków rzek takich jak np. fragmenty
Wisły środkowej ułatwiła spływ lodów i zmniejszyła częstotliwość powstawania zatorów.
(3) W szczególnie niebezpiecznych odcinkach ujściowych Odry i Wisły oraz w cofce Stopnia
Włocławek utrzymywana jest flota lodołamaczy, co na ogół skutecznie zapobiega tworzeniu
się groźnych zatorów.
3.2. Powodzie lokalne
Powodzie opadowe
Zdecydowana większość wystąpień miała miejsce w ciepłej porze roku od maja do
września, a w szczególności w czerwcu i lipcu. W pozostałych miesiącach sporadyczne
przypadki wystąpień. Ogółem powodzie opadowe stanowiły 72% przypadków powodzi
lokalnych.
Powodzie roztopowe
Najczęściej występowały w zimie i na wiosnę. Ogółem powodzie roztopowe stanowiły 5%
przypadków.
Powodzie roztopowo – opadowe
Występowały w okresie zimowym i wiosennym. Ogółem powodzie roztopowo opadowe
stanowiły 3% przypadków.
Powodzie zatorowe
Wywołane głównie spiętrzeniem lodu spływającego ciekiem zarówno w początkowej jak i
w końcowej fazie zjawisk lodowych tj. w miesiącach od grudnia do kwietnia. Ogółem
powodzie zatorowe stanowiły 13% przypadków.
Powodzie powstałe w wyniku awarii budowli wodnych
Zidentyfikowano 18 przypadków tego rodzaju powodzi lokalnych, co stanowi 7% ogółu
przypadków powodzi lokalnych. W większości były to przypadki o genetycznym charakterze
mieszanym, kiedy awaria budowli nastąpiła w czasie trwania powodzi o innej genezie.
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4. WNIOSKI

− W Polsce w okresie po II wojnie światowej występowały powodzie o różnym
pochodzeniu i o różnym zasięgu na całym terytorium kraju. Zidentyfikowano blisko 590
przypadków (w tym 365 powodzi lokalnych). Najczęstszą przyczyną powodzi były opady
( ok. 60% przypadków ).
− W przypadku losowego, jednoczesnego wystąpienia kilku czynników generujących
powodzie przybierały wymiar katastrofalny. W analizowanym okresie powodzie
katastrofalne o zasięgu regionalnym wystąpiły 15-krotnie.
−

Powodzie o zasięgu lokalnym, głównie opadowe, występowały prawie corocznie w wielu
regionach Polski. Ze względu na ich gwałtowny przebieg są one trudne do przewidywania
i stwarzają duże zagrożenie dla ludzi i mienia.

− Zlewnie i rzeki tranzytowe o największej liczbie wystąpień powodzi regionalnych
(powyżej 15) zgrupowane są w południowej części kraju (na południe od równoleżnika
warszawskiego) z jednym wyjątkiem: obszaru Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie.
− W tym samym południowym obszarze zgrupowane są zlewnie, w których zarejestrowano
od 11 do 15 wystąpień powodzi regionalnych. Tu wyjątek stanowi Wisła, której dolny
bieg także należy do kategorii 11 – 15 wystąpień.
− Na północ od równoleżnika warszawskiego mamy obszar o najmniejszej liczbie
wystąpień od 1 do 5 przypadków. Wyjątki to: Zalew Szczeciński i Jezioro Dąbie (powyżej
15), Dolna Wisła (11 – 15), ujściowe odcinki rzek Przymorza, Narew i górna część jej
zlewni, Środkowa i Dolna Odra, Dolna Warta i jej dolina.
− Najbardziej zagrożone są chronione wałami aglomeracje miejsko – przemysłowe
położone w dolinach rzek charakteryzujących się największymi amplitudami wahań
stanów wody. .
− Największe potencjalne zagrożenie obejmuje Żuławy Gdańskie, bowiem realne jest
jednoczesne wystąpienie wysokiego wezbrania roztopowego Wisły, połączonego z
zatorem lodowym w jej ujściowym odcinku. W opisanej sytuacji wysoce prawdopodobna
jest awaria lewego wału Wisły poniżej Tczewa z katastrofalnym skutkiem dla Żuław
Gdańskich i miasta Gdańska
− Często obszar szczególnie zagrożony powstaje w wyniku oddziaływań
antropogenicznych, istotnie zwiększających wysokość powodzi. Najczęstsze
przypadki to: niedostateczna przepustowość koryt cieków wynikająca z niewłaściwej
eksploatacji, zabudowa dolin oraz urbanizacja zlewni bez niezbędnej przebudowy
systemu odwodnień deszczowych.
W okresie ostatniego 12-lecia 1991-2002, na tle całego 32-lecia 1971-2002, nastąpił
zdecydowany wzrost częstości występowania opadów ulewnych i nawalnych (opad ≥ 30 i ≥
50 mm/ dobę) Do najbardziej zagrożonych pod tym względem należą obszary: Żuławy i rejon
Zatoki Gdańskiej, obszar kraju ogólnie na południe od równoleżnika 51o ϕ - w tym
oczywiście Karpaty i południowa część Sudetów, obszar w środkowym odcinku dorzecza
Bugu.
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Wpływ budownictwa hydrotechnicznego na przyrodę dolin rzecznych
Już od najdawniejszych czasów człowiek starał się przystosować warunki wodne do
swoich potrzeb, czemu sprzyjała podatność hydrosfery na przekształcenia. Zabiegi
podejmowane w dolinach rzecznych miały służyć zwiększeniu produkcji rolniczej, umożliwić
wodny transport towarów, a także dostarczyć większe ilości wód do rozwijających się miast i
przemysłu.
W ubiegłym wieku prymat techniki i ekonomii był tak silny, że prowadząc roboty
hydrotechniczne i melioracyjne w dolinach rzecznych zupełnie ignorowano potrzeby
środowiskowe (ŻELAZO, POPEK, 2002). W wyniku przeprowadzonych robót
hydrotechnicznych oraz odprowadzania silnie zanieczyszczonych ścieków komunalnych
i przemysłowych znaczna część ekosystemów wodnych uległa degradacji.
Największy wpływ na degradację ekosystemów dolin rzecznych mają:
♦
♦
♦
♦
♦

Melioracje.
Regulacje rzek i potoków.
Budowa zapór i stopni wodnych.
Eksploatacja kruszyw.
Urbanizacja (rozwój terenów miejskich) i industrializacja (rozwój przemysłu)
obszaru zlewni.
♦ Budowa obwałowań.
Wszystkie wyżej wymienione działania wywołują określone zmiany w ekosystemach dolin
rzecznych. Zmiany te spowodowane są głównie obniżeniem zwierciadła wód gruntowych
będących następstwem melioracji, które dotychczas miały głównie odwadniający charakter i
polegały na wykonaniu szeregu rowów i kanałów odwadniających. Obniżenie zwierciadła
wód gruntowych powoduje przeważnie zmiany ekologiczne o takich rozmiarach, że z
pierwotnej fizjonomii i roślinności bagien niewiele pozostaje. Przykładowo, melioracja
Krowiego Bagna położonego na Lubelszczyźnie doprowadziła do wyginięcia 64 rzadkich
gatunków roślin na 174 zarejestrowanych przed melioracją. Równocześnie wyginęło 47
zespołów roślinnych na 106 stwierdzonych przed melioracją (FIJAŁKOWSKI i.in., 2000).
Innym przykładem może być wyginięcie łąkowych ziołorośli z chronionym pełnikiem
europejskim (Trollius europaeus) w zmeliorowanej dolinie rzeki Iny.
Przesuszenie bagien inicjuje również proces murszenia gleb torfowych, w wyniku czego
do środowiska wodnego uwolnione zostają znaczne ilości azotanów, a do atmosfery
dwutlenku węgla. Azotany wywołują eutrofizację wód, natomiast dwutlenek węgla
przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego. Przesuszone torfowiska mogą również ulec
zapaleniu, a pożar może trwać wiele miesięcy i być praktycznie nie do ugaszenia
(JASNOWSKA,1995). Przykładem mogą być wielkie pożary torfowisk na Ukrainie, które
miały miejsce latem 2003 roku. Jest to swoisty paradoks, gdyż płoną obszary, które w
warunkach naturalnych są trwale nasycone wodą.
Podobny, negatywny wpływ mają również regulacje, w wyniku których dochodzi do
obniżenia dna koryta, a tym samym do obniżenia zwierciadła wód aluwialnych. Jednak
najpoważniejszą negatywną ich konsekwencją jest całkowita zmiana morfologii koryta,
upodabniająca go do sztucznego kanału. Dotyczy to przede wszystkim potoków i małych rzek
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płynących przez obszary rolnicze lub miejsko - przemysłowe. Klasyczna techniczna regulacja
polegająca na wyprostowaniu, pogłębieniu i obudowaniu koryta doprowadza do utraty
siedlisk dla wielu organizmów wodnych. W naturalnym korycie występuje bowiem mozaika
siedlisk uwarunkowana zróżnicowanymi głębokościami, prędkościami przepływu oraz
strukturą dna. W uregulowanym korycie dochodzi do ujednolicenia przekrojów
poprzecznych, zmienia się również struktura dna. W skrajnym przypadku koryto może zostać
przekształcone w kamienny żłób. Zawężenie koryta oraz zwiększenie spadku powodują
również wzrost prędkości wody, co eliminuje większość organizmów preferujących
wolniejszy przepływ wody.
Regulacje rzek szczególnie negatywnie oddziałują na ryby (Pisces). W naturalnej rzece o
zróżnicowanej morfologii dna i przekrojach poprzecznych ryby znajdują wiele bezpiecznych
miejsc i kryjówek. W wyniku regulacji rzeki dochodzi do zniszczenia tego typu siedlisk.
Znajduje to odzwierciedlenie w liczebności ryb. Ma więc to nie tylko znaczenie biologiczne,
ale również gospodarcze. Jak pisze Witkowski (1995) w ciekach nieuregulowanych
ważniejsze gospodarczo ryby stanowią 58 % połowu, a w uregulowanych zaledwie 30 %.
Kolejnymi grupami zwierząt zagrożonymi przez regulacje są płazy (Amphibia) oraz gady
(Reptilia). Zagrożenie to należy wiązać przede wszystkim z osuszaniem „starych wód” w
dolinach oraz zasypywaniem starorzeczy podczas wykonywania przekopów pod nowo
projektowane koryto. Obiekty te stanowią niezwykle cenne biotopy do rozrodu i rozwoju larw
płazów. Według Bergera (1989) liczebność populacji płazów bezogoniastych po 10 latach od
przeprowadzenia zabiegów hydrotechnicznych w dnie doliny rzecznej może spaść od kilku do
kilkunastu razy. Należy podkreślić, że występowanie niektórych gatunków płazów w tym
kumaków np. kumaka nizinnego (Bombina bombina) lub ropuch jest podstawą do typowania
siedliska do Sieci Natura 2000.
Zasypywanie starorzeczy prowadzi również do zaniku wielu rzadkich i chronionych
gatunków roślin, takich jak chociażby grzybień biały (Nymphaea alba), grążel żółty (Nuphar
lutea) czy kotewka orzech wodny (Trapa natans).
Melioracje i regulacje nie pozostają również bez znaczenia dla ptaków (Aves). Na wielu
stanowiskach w kraju nastąpił całkowity zanik szeregu gatunków siewkowych takich jak np.:
bataliony (Philomachus pugnax.) czy brodźce (Tringa sp.), które przed melioracjami licznie
występowały na obszarach bagiennych. Inne gatunki takie jak np. derkacz (Crex crex) i
kureczki (Porzana sp.), dotknięte zostały poważnym regresem ilościowym i skurczyły swoje
zasięgi występowania (Witkowski,1995). Regulacje rzek bardzo negatywnie wpływają
również na zimorodki (Alcedo atthis) i brzegówki (Riparia riparia). Ptaki te zakładają
gniazda w norkach wygrzebanych w stromych brzegach. W rzekach nieuregulowanych tego
typu siedliska związane są z brzegami wklęsłymi (erodowanymi). Regulacje prowadzą do
ujednolicenia przekroju, a tym samym utraty cennych miejsc gniazdowania.
Zabiegi hydrotechniczne wpływają również negatywnie na ssaki (Mammalia). Dotyczy to
w szczególności bobra (Castor fiber) i wydry (Lutra lutra), którym regulacja rzek, związana z
stosowaniem betonowych okładzin koryt, uniemożliwia drążenie nor. Widoczna jest również
zmiana liczby i liczebności gryzoni. Na zmeliorowanych i osuszonych łąkach miejsce
niewielkich ssaków preferujących środowiska bagienne np. rzęsorka rzeczka (Neomys
fodiens) zajęły gryzonie charakterystyczne dla agroekosystemów.
Kolejną negatywną konsekwencją związaną z regulacjami jest wycinka nadbrzeżnych
drzew i krzewów, traktowanych dotychczas jako „zbędny” element dolin rzecznych.
Usunięcie nadbrzeżnych drzew pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji, do
których zaliczyć możemy m.in. wzrost temperatury wody (nawet o kilka stopni w porównaniu
z okresem sprzed regulacji) oraz utratę kryjówek dla ryb (korzenie drzew wyrastające w
korycie stanowią cenne kryjówki). Brak kłód w rzece powstających z powalonych drzew
również przyczynia się do utraty mikrosiedlisk dla organizmów wodnych.
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Budowa zapór i stopni wodnych wywołuje wiele kontrowersji. Niewątpliwie, z punktu
widzenia gospodarczej działalności człowieka, przynoszą one szereg korzyści
ekonomicznych. W istotny sposób zmieniają natomiast środowisko dolin rzecznych. Ich
wpływ nie ogranicza się jedynie do obszaru samego zbiornika, ale obejmuje również dolinę
rzeczną położoną powyżej i poniżej budowli. Przegrodzenie rzeki uniemożliwia migrację ryb,
a tym samym może prowadzić do trwałej eliminacji gatunku. Przykładem mogą być ryby
dwuśrodowiskowe, takie jak łosoś szlachetny (Salmo salar) i troć wędrowna (Salmo trutta
morpha trutta), które odbywały tarło w karpackich dopływach Wisły. Przegrodzenie w 1968
roku Wisły stopniem we Włocławku spowodowało przerwanie migracji tych ryb na tarło oraz
wędrówkę młodych ryb w dół rzeki (BRYLIŃSKA, 2000). Należy wspomnieć, iż stopień we
Włocławku został zaopatrzony w przepławkę dla ryb. Jak wynika jednak z opisanego
przykładu, nie spełnia ona swoich funkcji. Nie jest to przykład odosobniony, podobne
zjawiska zaobserwowano na wielu rzekach w Stanach Zjednoczonych (np.: Klamath,
Clearwater).
Ponadto, poniżej zapór i stopni wodnych następuje znaczne zmniejszenie wahań stanów
wody. Brak zalewów obszarów przyrzecznych może przyczynić się do znacznego spadku
populacji ryb odbywających tarło w zalanych lasach łęgowych oraz do zaniku wielu
gatunków roślin. Sytuacje takie odnotowano między innymi poniżej zapory na Dunajcu w
Czorsztynie. Zagrożone są tam jedyne karpackie stanowiska mchów wodnych (m.in.
Eucladium), a populacja lipienia (Thymallus thymallus) uległa drastycznemu ograniczeniu.
Zapory i stopnie wodne powodują również zatrzymywanie transportowanego przez rzekę
rumowiska. W efekcie poniżej nie powstają nowe formy akumulacyjne. Prowadzi to, tak jak
w przypadku dna doliny Dunajca, do zaniku typowych roślin porastających żwirowiska,
takich jak np. września pobrzeżna (Myricaria germanica). Ograniczona zostaje również
możliwość migracji gatunków górskich np.: gęsiówki alpejskiej (Arabis alpina) czy szczawiu
tarczolistnego (Rumex scutatus) (ZARZYCKI i in., 2000). Zatrzymywanie rumowiska w
czaszy zbiornika powoduje także wzrost przeźroczystości wód, co z kolei prowadzi do
większego zagęszczenia peryfitonu i makrofitów. W przypadku, gdy zbiorniki budowane są
na zanieczyszczonych rzekach osady denne w nich zdeponowane wykazują wysoki stopień
skażenia i mogą stać się przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wody. Znane są przypadki
(MOLENDA, 2002), gdy silnie zanieczyszczone metalami ciężkimi osady denne stały się
przyczyną śmierci ryb bentosowych, takich jak liny (Tinca tinca) czy węgorze europejskie
(Anguilla anguilla).
Zbiorniki zaporowe w wyniku zmiany właściwości fizyko-chemicznych wód przyczyniają
się również do drastycznego zmniejszenia populacji gatunków prądolubnych (reofilnych).
Przykładowo na odcinku Dunajca, gdzie obecnie istnieje Zbiornik Czorsztyński wyginęły 24
gatunki jętek, w tym pięć wymienionych w „Czerwonej księdze zwierząt ginących
i zagrożonych w Polsce” (ZARZYCKI i.in., 2000). Również populacje ryb łososiowatych
ustąpiły miejsca mniej wartościowym gatunkom ryb karpiowatych głównie leszczy (Abramis
brama), krąpi (Blicca bjoerkna) oraz płoci (Rutilus rutilus).
Najintensywniejsze morfologiczne przekształcenia dolin rzecznych związane są z
eksploatacją kruszyw. Ich wydobycie wiąże się z powstawaniem zarówno wypukłych jak i
wklęsłych antropogenicznych form rzeźby. Pierwsze to hałdy usypywane ze skał nadkładu,
powstające w trakcie udostępniania złoża. Drugie to wyrobiska powstające w miejscu
wybranych kruszyw. Po zakończeniu eksploatacji do wyrobiska napływają wody gruntowe, w
następstwie czego dochodzi do powstania zbiornika wyrobiskowego. Eksploatacja kruszyw
(szczególnie w przypadku eksploatacji bezpośrednio z koryta), oprócz trwałych zmian w
morfologii dna doliny rzecznej, może również przyczynić się do odciążenia rzeki od
rumowiska. Następstwem może być obniżenie zwierciadła wód podziemnych i wzmożona
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erozja wgłębna, która z kolei może powodować niszczenie urządzeń hydrotechnicznych i
„zawieszanie” mostów.
Bardzo poważne zmiany szczególnie w środowisku małych cieków wywołuje urbanizacja
i industrializacja obszaru zlewni. W jej wyniku reżim hydrologiczny cieków tam płynących
podlega daleko idącym przeobrażeniom, zniekształcając naturalny obieg wody, a w skrajnych
przypadkach wywołując zanikanie wody w ciekach. Z kolei w okresach intensywnych
opadów deszczu wysokość fali kulminacyjnej może być kilkukrotnie wyższa niż przed
urbanizacją. W wyniku spływu wód z obszaru miejskiego zmianie ulega również skład
chemiczny wód oraz pogarszają się warunki higieniczno-sanitarne. Wszystkie te obciążenia
określa się mianem stresu hydrobiologicznego, którego następstwem jest brak ryb (Pisces)
czy większych bezkręgowców np. raków (Decapoda), które w przeszłości licznie w tych
ciekach występowały.
Budowa wałów przeciwpowodziowych w znacznym stopniu zmienia warunki
hydrauliczne przepływu. Zawężenie dna doliny rzecznej powoduje wzrost stanów wody w
rzece przy takim samym przepływie kulminacyjnym. Przyczynia się również do wzrostu
prędkości przepływu wody (siły unoszenia), co nie pozostaje bez wpływu na organizmy
wodne. Niesione rzeką rumowisko akumulowane jest w strefie międzywala, co powoduje
podwyższanie terasy. W efekcie wały wymagają stałego nadbudowywania. Należy zdać sobie
sprawę, że proces nadbudowywania wałów jest bardzo kosztowny i nie można prowadzić go
w nieskończoność. Ponadto żaden wał nie daje stuprocentowego zabezpieczenia przed
powodzią.
Budowa obwałowań powoduje również „odcięcie” łęgów od zalewów. Te nadrzeczne lasy
występujące w dolinach rzek i strumieni stanowią najbogatsze w ptaki i ssaki środowisko
leśne Europy Środkowej. Brak zalewów oznacza dla lasów łęgowych śmierć. Wody
powodziowe dostarczają bowiem nie tylko żyznych namułów zawierających substancje
odżywcze, ale zapobiegają również inwazji obcych gatunków roślin.
Reasumując należy podkreślić, że każda ingerencja człowieka w ekosystem dolinny będzie
prowadziła do jego transformacji. Z drugiej natomiast strony pewne formy robót
hydrotechnicznych są niewątpliwie korzystne ekonomicznie i konieczne gospodarczo.
Zaprzestanie konserwacji istniejących budowli hydrotechnicznych w wielu przypadkach
mogłoby doprowadzić do katastrofalnych zniszczeń i śmierci wielu osób. Istnieje jednak
wiele obszarów, gdzie niepodejmowanie tego typu zabiegów nie spowoduje negatywnych
konsekwencji. Są to obszary wyłączone z rolniczego użytkowania, leśne bądź bagienne
odcinki dolin rzecznych. Na tych obszarach powinno się pozostawić rzekę samej sobie, bądź
wspomóc jej „unaturalnienie” poprzez renaturyzację. Natomiast planując nowe budowle
hydrotechniczne na obszarach o naturalnym lub mało zmienionym środowisku należy
rozpatrzyć celowość i rozmiar takich inwestycji.
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