Szanowni Pañstwo
Rozpoczynaj¹ce siê dzisiaj, dwudniowe, wyjazdowe posiedzenie Rady Dorzecza Ma³ej
Wis³y po³¹czone jest z seminarium, którego tematem s¹ sprawy ma³ej retencji w zlewni Ma³ej
Wis³y. To nowoœæ w naszej dzia³alnoœci. Wydaje siê jednak, ¿e wa¿noœæ i aktualnoœæ tych
zagadnieñ usprawiedliwia podjêcie tego tematu w tej formie. Wi¹¿e siê to z wystêpuj¹cymi
zjawiskami nie do koñca zwi¹zanymi z gospodark¹ wodn¹. Ka¿dy, kto przez ostatnie lata
mia³ kontakt z przyrod¹ w rejonie Ustronia czy Wis³y bez trudu odnotowuje zmiany w stanie
zdrowotnym beskidzkich lasów. Tam gdzie jeszcze kilka miesiêcy temu ros³y dorodne œwierki obecnie wystaj¹ suche kikuty pni lub wystêpuje wyrównany teren przygotowany pod nasadzenia. Szczególnie druzgoc¹cy obraz przedstawiaj¹ lasy w rejonie, w którym wystêpuj¹
Ÿród³a królowej polskich rzek Wis³y, w rejonie Baraniej Góry. Podejmowane przez leœników
prace zmiany sk³adu drzewostanu przynios¹ znacz¹ce efekty za kilka, kilkanaœcie lat.
Te zmiany ju¿ obecnie wp³ywaj¹ znacz¹co nie tylko na krajobraz, drzewostan i przyrodê, ale tak¿e sprawiaj¹ problemy w gospodarce wodnej regionu. Zmniejsza siê retencja
wody, w okresie opadów zdecydowanie szybciej przybieraj¹ górskie rzeki, pogarsza siê znacz¹co jakoœæ wód powierzchniowych, narastaj¹ perturbacje w pracach stacji uzdatniania
wody, itp. Z tego powodu zorganizowanie wspólnego spotkania cz³onków Rady Dorzecza
Ma³ej Wis³y z leœnikami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych oraz górskich nadleœnictw, a tak¿e przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nale¿y uznaæ za wa¿ny krok w kierunku wypracowania wspólnego programu, pozwalaj¹cego zminimalizowaæ niekorzystne zjawiska. Wydaje siê, ¿e poznanie stanowisk wszystkich zainteresowanych stron oraz wspólne zaprojektowanie i przeprowadzenie odpowiednich studiów i badañ doprowadzi do okreœlenia jednolitego programu, tym bardziej, ¿e mo¿liwe bêdzie wykorzystanie wczeœniejszych obserwacji uzyskanych
w trakcie przebudowy drzewostanu na Dolnym Œl¹sku (Góry Izerskie, Karkonosze).
Problem przebudowy drzewostanu w Beskidach nie jest jedynym wystêpuj¹cym
w zakresie ma³ej retencji w rejonie Beskidów. Innym jest sygnalizowana ju¿ wczeœniej w
dzia³aniach Rady Dorzecza sprawa gospodarstw stawowych. Zbieg niekorzystnych warunków spowodowa³, ¿e w wielu gospodarstwach generowane s¹ straty, zaœ w³aœciciele chc¹
zrezygnowaæ z dalszego u¿ytkowania gleby w kierunku stawowym. Zmniejszy siê wiêc iloœæ
zbiorników ma³ej retencji, które maj¹ wielowiekow¹ historiê i to w sytuacji, kiedy przyjêty
jest i realizowany program budowy nowych na obszarze Ma³ej Wis³y.
Te dwa zagadnienia wymagaj¹ podjêcia szybkich i radykalnych dzia³añ. Chcemy równoczeœnie zasygnalizowaæ inne dzia³ania w zakresie ma³ej retencji podejmowane przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego. Podobne przedsiêwziêcia podejmowane s¹ równie¿ Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego.
Rozpoczynaj¹c dzisiejsze seminarium chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do jego zorganizowania. Szczególnie dziêkujê Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach, Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Œrodowiska oraz referentom, którzy poœwiêcili swój czas na przygotowanie wyst¹pieñ.
Wszystkim ¿yczê owocnych obrad.

Franciszek Pistelok

Dyrektor RZGW Gliwice
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REFERAT 1: „Zagadnienia ma³ej retencji w leœnictwie i rybactwie
w dzia³alnoœci RZGW Gliwice"

Pan dr in¿. Franciszek Pistelok - Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Gliwicach.

Definicja i sposoby ma³ej retencji
Analizuj¹c zagadnienia zwi¹zane z ma³¹ retencj¹ warto rozpocz¹æ od definicji. Wed³ug Rakiel Czarneckiej ma³a retencja wodna to zatrzymanie, przy zastosowaniu rozmaitych zabiegów, jak
najwiêkszej iloœci wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Ró¿ne zabiegi techniczne (ma³e zbiorniki wodne, jazy, zastawki itp.), jak równie¿ nietechniczne (zalesienia,
zadrzewienia, roœlinne pasy ochronne, ochrona oczek wodnych, stawów wiejskich, mokrade³
itp.) - prowadz¹ do spowolnienia lub powstrzymania odp³ywu wody przy jednoczesnym odtwarzaniu naturalnego krajobrazu.
Wed³ug A. Sochy wyró¿niamy dwie formy retencji - naturalna i sztuczna, pozostaj¹ce ze sob¹ w
œcis³ym zwi¹zku, zaœ sposoby retencji w zlewni rzecznej mo¿na podzieliæ na piêæ grup.
1. Retencja krajobrazowa - zale¿y od ukszta³towania, zagospodarowania i u¿ytkowania
terenu. Na wzrost poziomu magazynowanej wody wp³ywa ograniczenie sp³ywu powierzchniowego wody roztopowej i opadowej. Je¿eli obszar zlewni jest zalesiony i posiada naturalny charakter (mieszany z wyró¿nieniem piêter), to jego zdolnoœci do ograniczenia fali powodziowej jest
znacznie wiêksza ni¿ na obszarze niezalesionym. Nasadzenie drzew i krzewów w pasach prostopad³ych do kierunku sp³ywu wody sprzyja zwiêkszeniu zasobów wodnych i poprawie bilansu
wodnego w zlewni.
2. Retencja glebowa - polega na zatrzymaniu wody w profilu glebowym, w tzw. strefie
nienasyconej. Zdolnoœæ ta zale¿y od rodzaju, struktury, a tak¿e od sk³adu chemicznego gleby.
Niewielk¹ zdolnoœci¹ do gromadzenia wody charakteryzuj¹ siê gleby piaszczyste, i³y i gliny.
3. Retencja wód gruntowych i podziemnych - polega na gromadzeniu wody w strefie
nasyconej warstwy wodonoœnej. Wielkoœæ zasobów wód podziemnych zale¿y m.in. od budowy
geologicznej i od infiltracji. Aby zwiêkszyæ retencjê wód gruntowych i podziemnych nale¿y ograniczyæ sp³yw powierzchniowy.
4. Retencja wód powierzchniowych - jest najlepsz¹ form¹ magazynowania wody w naturalnych i sztucznych zbiornikach, poniewa¿ w znacznym stopniu poprawia bilans wodny, pozostawiaj¹c przy tym niezmieniony przyrodniczo krajobraz. Ma³e zbiorniki retencyjne, takie jak sztuczne stawy kopane czy zbiorniki o niskich piêtrzeniach nie s¹ na ogó³ inwestycjami uci¹¿liwymi dla
œrodowiska. Zmagazynowanie wody w samym zbiorniku, zwiêksza tak¿e zasoby wodne w jego
obrêbie.
5. Retencja œnie¿na i lodowa - polega na gromadzeniu œniegu w pewnych obszarach,
a jego topnienie jest regulowane w taki sposób, aby w okresach suszy uzupe³niaæ deficyt wody.
Jest to jak na razie zagadnienie ma³o poznane, g³ównie teoretyczne, niemaj¹ce wiêkszego praktycznego znaczenia (A.Socha).
Analizuj¹c przedstawione wyliczenie mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e stosunkowo czêsto
pope³niamy b³¹d zaliczaj¹c do ma³ej retencji jedynie niewielkie zbiorniki wodne, czêsto podatne
na eutrofizacjê ju¿ w momencie ich powstania. Ma³¹ retencjê mo¿na realizowaæ w sposób tañ-
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szy i mniej spektakularny. Do tych zagadnieñ nawi¹zuje m.in. Pawe³ Pawlaczyk przedstawiaj¹c
dekalog ma³ej retencji. Warto siê z nim zaznajomiæ przystêpuj¹c do dzia³añ zwi¹zanych z t¹
dziedzin¹ gospodarki wodnej.
1. Po pierwsze: nie niszczyæ
2. Retencja to nie tylko zbiorniki
3. Co by³o dawniej, uszanuj !
4. Ma³e jest piêkne
5. Preferuj naturalne metody i materia³y
6. Kontroluj koszty
7. Kszta³tuj miejsca przyjazne dla ¿ycia
8. Co gin¹ce, ochroñ przede wszystkim
9. Poszukuj kompleksowych rozwi¹zañ
10. Uniezale¿nij od cz³owieka
Przebudowa lasów w Beskidach a ma³a retencja
Analizuj¹c sposoby retencji wód wymieniono miêdzy innymi retencjê krajobrazow¹,
w której znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ lasy, a szczególnie lasy górskie, które chroni¹ glebê przed
erozj¹ oraz magazynuj¹ wodê pochodz¹c¹ z opadów i topniej¹cych œniegów. Obserwowane w
ostatnich latach w Beskidach zjawiska wp³ywaj¹ w znacz¹cy sposób na retencjê wód w lasach
na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Zdaniem specjalistów, m.in. z Instytutu Badawczego Leœnictwa oraz Wydzia³u Leœnego
Akademii Rolniczej w Krakowie, beskidzkie drzewostany nale¿¹ do najbardziej zagro¿onych w
Polsce. Na kondycjê beskidzkich lasów wp³ynê³y emisje przemys³owe œl¹skiego i karwiñskoostrawskiego okrêgu przemys³owego, które powa¿nie zak³óci³y równowagê ekosystemów leœnych doprowadzaj¹c do podwy¿szonej koncentracji w œrodowisku takich pierwiastków, jak siarka, azot, wapñ, magnez, cynk, o³ów i kadm. Analizy gleb leœnych wykazuj¹, ¿e maj¹ one niski
odczyn oraz charakteryzuj¹ siê wysokimi stê¿eniami glinu.
Zanieczyszczenie gleb, œrodowiska leœnego, zw³aszcza w po³¹czeniu z suszami, sprawia, ¿e drzewa staj¹ siê podatne na ataki grzybów g³ównie korzeniowca i opieniek, a tak¿e
owadów liœcio¿ernych, a nastêpnie szkodników niszcz¹cych pnie. Dodatkowymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na intensywnoœæ wystêpuj¹cych niekorzystnych zjawisk to monokultura œwierka oraz
wykorzystanie nasion niewiadomego pochodzenia (S. Trzaskowski).
W maju ubieg³ego roku leœnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach przedstawili wraz z naukowcami program ratowania beskidzkich drzewostanów. Potrzeba
jego stworzenia wynika z troski o zapewnienie trwa³oœci i ci¹g³oœci wystêpowania lasów o du¿ych walorach przyrodniczych na terenie Beskidu Œl¹skiego i ¯ywieckiego oraz niedopuszczenia do wyst¹pienia klêski na miarê Gór Izerskich. Polega on na przebudowie ok. 5,5 tys. ha. w
ci¹gu 10 lat (naukowcy mówi¹ o koniecznoœci przebudowy docelowo ok. 20 tys. ha), dziêki czemu doprowadzi siê do zgodnoœci sk³adów gatunkowych z siedliskiem Program realizowany jest
w dwóch piêcioletnich etapach (2003 -2007 oraz 2008 -2012), w których obok przebudowy drzewostanów leœnicy wybuduj¹ ok. 300 km nowych dróg, wyremontuj¹ 500 km ju¿ istniej¹cych,
zbuduj¹ ok. 10 km murów oporowych, 1500 progów i 18 zapór na potokach górskich (S.Trzaskowski).
Analiza sytuacji wskazuje, ¿e ju¿ obecnie w gospodarce wodnej regionu odczuwamy
negatywne skutki tych dzia³añ, zwi¹zane g³ównie ze zwiêkszonym sp³ywem powierzchniowym i
zanikiem retencji wody w lasach. Ka¿dy wiêkszy opad deszczu czy roztopy œniegu powoduj¹, ¿e
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Wis³a i jej dop³ywy staj¹ siê rw¹cymi rzekami. Zjawiska te dobrze ilustruj¹ zmiany dop³ywu wody
do zbiornika Wis³a Czarne. Skróceniu uleg³ czas wp³ywu opadów na poziom wód w zbiorniku. O
ile kilka lat temu znacz¹cy wzrost poziomu wody w zbiorniku nastêpowa³ po up³ywie 2 -3 dni.
Obecnie w ci¹gu kilku godzin nastêpuje znacz¹cy wzrost poziomu wody w zbiorniku, dochodz¹cy do 0,5 m. W przypadku wystêpowania d³u¿szych okresów intensywnych opadów mo¿na spodziewaæ siê wzrostów wymagaj¹cych wykorzystania przelewu powierzchniowego. Prowadzi to
do sytuacji, w której nie mo¿na bêdzie w jakikolwiek sposób wp³ywaæ na iloœæ wód wyp³ywaj¹cych ze zbiornika. Takie zjawisko do dnia dzisiejszego nie wyst¹pi³o. Zmieniaj¹ siê wiêc znacz¹co wymagania w stosunku do obs³ugi zbiornika, konieczne staje siê szybkie reagowanie na
zachodz¹ce zmiany, wystêpuje nowe zagro¿enie powodziowe.
Szybszy sp³yw powierzchniowy sprawia, ¿e wyraŸnie rosn¹ szkody w zabudowie rzek.
Obserwujemy tworzenie siê wyrw, zniszczenia zabudowy regulacyjnej czy towarzysz¹cej zabudowy technicznej. Rosn¹ szkody w drzewostanach oraz zagro¿enie powodziowe. Przyk³adem
takich zjawisk mog¹ byæ wezbrania Bia³ej czy Krê¿elki na jesieni roku 2007.
Odnotowaæ nale¿y znacz¹cy wp³yw podwy¿szonego sp³ywu powierzchniowego na jakoœæ wód p³yn¹cych w rejonach górskich i podgórskich. W okresie intensywnych opadów oraz w
czasie roztopów nastêpuje w wodach nastêpuje gwa³towny wzrost zawartoœci mêtnoœci, barwy i
zawiesiny. To zjawisko wystêpuje we wszystkich ciekach. Obserwowane jest tak¿e w przypadku
zbiornika Wis³a Czarne. W zbiorniku tym w wyniku sedymentacji zawiesiny nale¿y siê spodziewaæ wzrostu jego zamulenia oraz intensyfikacji procesu eutrofizacji. Wystêpuj¹ równie¿ znacz¹ce perturbacje w dzia³aniu stacji uzdatniania wody w Wiœle Czarnym. Wynika to z faktu, ¿e czêœæ
zawiesin charakteryzuje siê stosunkowo niewielk¹ opadalnoœci¹. Wymaga to zmian w procesie
uzdatniania, a w szczególnoœci zwiêkszenia dawki stosowanych do uzdatniania koagulantów.
Pogorszenie jakoœci wody ujmowanej do celów wodoci¹gowych sygnalizuje równie¿ Górnoœl¹skie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów. Dotyczy to ujêcia wody w Strumieniu, w rejonie cofki zbiornika Gocza³kowice. W tym przypadku w bie¿¹cym roku konieczne by³o okresowe wy³¹czenie
tego ujêcia z eksploatacji ze wzglêdu na wysok¹ barwê i mêtnoœæ oraz przejœcie na pompowanie
wody z czaszy zbiornika. Pogorszenie wody sygnalizuj¹ równie¿ u¿ytkownicy niewielkich sieci
wodoci¹gowych w rejonie Brennej oraz mieszkañców korzystaj¹cych z p³ytkich studni.
Z intensywnym sp³ywem powierzchniowym ³¹czyæ tak¿e nale¿y zwiêkszone zanieczyszczenie bakteryjne wystêpuj¹ce w ciekach powierzchniowych m.in. w Brennicy. W bie¿¹cym roku
Sanepid zabroni³ k¹pieli w wielu miejscach na terenie Brennej, chocia¿ w poprzednich latach
by³y one dopuszczone do k¹pieli bez ograniczeñ.
Przedstawiaj¹c te zagadnienia mówimy jedynie o odczuciach, o obserwacjach, nie popieraj¹c ich ¿adnymi wynikami analiz zjawiska. Wydaje siê, ¿e konieczne by³oby przeprowadzenie odpowiednich badañ jakoœci wody w zlewni zbiornika Wis³a Czarne jak i w niektórych punktach zlewni Ma³ej Wis³y. Konieczne jest przeœledzenie tak¿e innych zasygnalizowanych powy¿ej
zjawisk Z takim wnioskiem RZGW Gliwice zwróci siê w najbli¿szym czasie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Chcemy razem wspólnie, w
interdyscyplinarnym gronie, z udzia³em leœników, hydrotechników, ekologów oraz samorz¹dowców przeanalizowaæ te wyniki i wypracowaæ program, który pozwoli na ograniczenie wp³ywu
przebudowy drzewostanu w Beskidach na sp³yw powierzchniowy oraz jakoœæ wód powierzchniowych i gruntowych. O tym, ¿e taka wspó³praca jest mo¿liwa przekonuje miêdzy innymi dzisiejsze seminarium.
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Gospodarka stawowa a ma³a retencja na Podbeskidziu
Ma³a retencja wody na Podbeskidziu to tak¿e magazynowanie wody w stawach. Gospodarka stawowa zapocz¹tkowana zosta³a na tym terenie w œredniowieczu. W znacznym stopniu
determinowa³a ona urbanizacjê oraz rozwój ekonomiczny tych obszarów. W XIX wieku powsta³o
tu szereg nowatorskich rozwi¹zañ, które doprowadzi³y do znacz¹cego rozwoju gospodarki rybackiej w tej czêœci Europy.
Stawy na Podbeskidziu to tak¿e znacz¹ca retencja wody. Wielokrotnie w przesz³oœci
ratowa³y one w latach suchych bilans wody dla przemys³owego obszaru Œl¹ska. Retencja oko³o
8,0 mln m3 wody sprawia³a, ¿e w okresie jesienno - zimowym gospodarka komunalna i zak³ady
przemys³owe mog³y funkcjonowaæ bez wiêkszych przeszkód. Dodatkowo obecnie budowany
jest program ma³ej retencji w województwie œl¹skim, zgodnie z którym w wielu miejscach maj¹
powstaæ nowe zbiorniki przeznaczone do ma³ej retencji.
Bior¹c to pod uwagê nale¿y przyj¹æ za³o¿enie, ¿e trzeba zrobiæ wszystko, aby przynajmniej utrzymaæ istniej¹cy stan posiadania w zakresie powierzchni zajmowanej przez stawy. Ta
przes³anka sta³a za inicjatyw¹ podjêt¹ przez dzia³aj¹ce przy dyrektorze RZGW Rady Dorzecza
Ma³ej Wis³y i Górnej Odry wydania uchwa³y o koniecznoœci pomocy istniej¹cym gospodarstwom
rybackim. Bez ryb nie bêdzie stawów, zostan¹ one zaorane a grunty przeznaczone pod produkcjê roœlinn¹. W rezultacie zmieni¹ siê stosunki wodne w regionie, obni¿y poziom wód gruntowych, stracimy bezpowrotnie urz¹dzenia do ma³ej retencji wody. Stracimy równie¿ tereny o cennych walorach krajoznawczych i przyrodniczych. Z tego te¿ powodu w trakcie tego seminarium
wracamy do sprawy stawów rybnych jako urz¹dzeñ ma³ej retencji wnosz¹c o ponowne rozpatrzenie mo¿liwoœci pomocy gospodarstwom rybackim w tym trudnym dla nich okresie.
Przyznaæ nale¿y, ¿e wczeœniejsze uchwa³y obu rad dorzecza zosta³y przez gospodarzy
tych obszarów zauwa¿one. Dostaliœmy odpowiedzi od wojewodów i marsza³ków województw.
Swoje zainteresowanie wyrazi³o tak¿e Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pod patronatem
Marsza³ka Województwa Œl¹skiego zorganizowane zosta³o ponadto seminarium dotycz¹ce gospodarki rybackiej na obszarze województwa œl¹skiego. Wydaje siê, ¿e apel rad dorzecza zosta³
przez niektóre gremia Ÿle zrozumiany. Jeszcze raz pragnê podkreœliæ, ¿e g³ównym celem tych
uchwa³ by³o ratowanie stawów rybnych jako zbiorników ma³ej retencji, wywieraj¹cych znacz¹cy
wp³yw na gospodarkê wodn¹ na Podbeskidziu.
Podsumowanie
W swoim referacie zarysowa³em tylko dwa zagadnienia zwi¹zane z ma³¹ retencj¹ w
czêœci górskiej i podgórskiej nale¿¹cej do RZGW Gliwice, zagadnienia, które moim zdaniem
wymagaj¹ dok³adnego poznania i opisania oraz podjêcia szybkich prac w tym zakresie. S¹dzê,
¿e czêœæ z tych problemów zostanie podjêta i uszczegó³owiona przez innych referentów. W
trakcie niniejszego seminarium zostan¹ tak¿e poruszone inne zagadnienia dotycz¹ce ma³ej retencji w naszym regionie. Celem tego seminarium jest nawi¹zanie ¿yczliwej wspó³pracy pomiêdzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, która zmierzaæ bêdzie do wypracowania konkretnych dzia³añ.
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REFERAT 2: "Problematyka ustêpowania œwierka z lasów
beskidzkich"

Pan dr in¿. Kazimierz Szabla - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Katowicach.

Do XVI wieku Beskidy porasta³a pierwotna puszcza karpacka z dominacj¹ lasów jod³owo-bukowych z domieszk¹ œwierka, którego udzia³ zwiêksza³ siê wraz ze wzrostem wysokoœci
nad poziomem morza. Po tym okresie w wyniku dzia³alnoœci pasterskiej cz³owieka nast¹pi³y
zmiany w zasiêgu granicy leœnej i w sk³adach gatunkowych drzewostanów. Pozyskane kosztem
wypalania i karczowania lasów tereny, wykorzystywane by³y jako pastwiska do wypasu wo³ów i
owiec oraz jako ekstensywne ³¹ki. Na tym etapie rozwoju cz³owiek ograniczy³ wprawdzie powierzchniê lasu, ale nie naruszy³ jeszcze w sposób istotny jego struktury gatunkowej.
Najistotniejsze zmiany w charakterze lasów beskidzkich zaczynaj¹ siê w XIX wieku, kiedy na terenie ¯ywiecczyzny rozwinê³o siê hutnictwo i przetwórstwo drewna. Powsta³a huta szk³a
i zak³ad suchej destylacji drewna w Wêgierskiej Górce, huta szk³a w Z³atnej, fabryka papieru w
Milówce. W miarê rozwoju hutnictwa g³ównym produktem leœnym stawa³ siê pozyskiwany z twardego drewna wêgiel drzewny. Tym samym najbardziej poszukiwanymi i eksploatowanymi gatunkami by³y buk i jawor, które stopniowo znika³y ze sk³adów drzewostanów.
Rozkwit górnictwa wêglowego i szybki rozwój gospodarczy rejonu górnoœl¹skiego otworzy³y nieograniczony popyt na drewno kopalniakowe i budulcowe.
Du¿y udzia³ œwierka w zachodniej czêœci Karpat jest w du¿ej mierze wynikiem przynale¿noœci tego obszaru w okresie zaborów, do dóbr rz¹dowych monarchii austriackiej, a lasów
¯ywiecczyzny do prywatnych dóbr Habsburgów, gdzie za wzorem nauki niemieckiej wprowadzono w XIX wieku monokultury œwierkowe w miejsce lasów mieszanych.
Pocz¹tki zjawiska zamierania œwierczyn górskich mia³y miejsce ju¿ pod koniec lat 50tych ub. wieku w reglu dolnym Beskidu Ma³ego i Œl¹skiego. Utrzymywanie re¿imów sanitarnych
w os³abionych œwierczynach dolnoreglowych nie dopuœci³o do wyst¹pienia zamierania lasu w
wielkopowierzchniowej skali. W okresie tym rozpad³y siê œwierczyny Beskidu Œl¹skiego nara¿one bezpoœrednio na emisje z Zag³êbia Karwiñsko-Ostrawskiego oraz œwierczyny Beskidu Ma³ego, gdzie dodatkow¹ przyczyn¹ by³a choroba opieñkowa.
W nastêpnych dekadach rozpad œwierczyn postêpowa³ z zachodu na wschód, nie przyczyniaj¹c siê w sposób istotny do zmniejszenia powierzchniowego udzia³u œwierka. Paradoks
ten wyjaœnia zdolnoœæ tego gatunku do spontanicznego odnawiania siê i zastêpowania rozpadaj¹cych siê starych drzewostanów nowym pokoleniem œwierkowym. Wyj¹tkiem od tej regu³y by³y
nadleœnictwa dotkniête zamieraniem œwierczyn uszkodzonych emisjami, co wymusza³o podjêcie decyzji o ich przebudowie. W wyniku podjêtych w tym kierunku dzia³añ w najbardziej nara¿onych na emisje przemys³owe drzewostanach nadleœnictw Andrychów, Bielsko i Ustroñ, udzia³
œwierka zbli¿y³ siê do poziomu docelowego. W pozosta³ych beskidzkich nadleœnictwach; Suchej,
Jeleœni, Wiœle, Ujso³ach i Wêgierskiej Górce, gdzie proces przebudowy rozpadaj¹cych siê drzewostanów œwierkowych odbywa siê nadal, udzia³ œwierka bêdzie siê sukcesywnie zmniejsza³.
Przyczyny regresu œwierka w drzewostanach górskich s¹ bardzo z³o¿one. W ustêpowaniu gatunku bra³y udzia³ niemal wszystkie znane czynniki szkodotwórcze, dzia³aj¹c synergicznie
w ca³ym okresie powojennym. Poza ska¿eniami przemys³owymi, chorob¹ opieñkow¹ i szkodni-
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kami owadzimi, równie wa¿n¹ rolê w nasileniu siê procesu chorobowego w œwierczynach górskich odegra³y; obce genetycznie pochodzenie znacznej czêœci drzewostanów oraz znacz¹cy
udzia³ lasów prywatnych o mniejszym re¿imie ciêæ sanitarnych.
Wiêkszoœæ œwierczyn beskidzkich obcego pochodzenia wykazuje brak adaptacji do lokalnego klimatu. Skutkuje to zmiennoœci¹ pokroju drzew, co nara¿a je na szkody od wiatru,
okiœci i szadzi, oraz obni¿eniem progu odpornoœci na choroby i szkodniki owadzie.
Dodatkowym czynnikiem zwiêkszaj¹cym wra¿liwoœæ na stresy biotyczne i abiotyczne
by³o wprowadzenie œwierka na niew³aœciwe dla tego gatunku siedliska i ich monokulturowy charakter.
W stosunku do sytuacji na terenach równinnych i wy¿ynnych, procesy chorobowe
w œwierczynach górskich uruchomione zosta³y z pewnym opóŸnieniem. Obserwowane w ostatniej dekadzie zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i py³ów mog³oby sugerowaæ istotn¹ poprawê zdrowotnoœci lasów. Ocena redukcji ulistnienia oraz analizy zawartoœci i wzajemnych proporcji wybranych substancji w glebie i jednorocznych ig³ach œwierkowych, nie potwierdzaj¹ takich oczekiwañ. W badaniach prowadzonych w ostatnim okresie stwierdzone zosta³o istotne
zatrucie œrodowiska na ca³ym terenie lasów Beskidu Œl¹skiego. Rozpoznanie chemizmu gleb
potwierdzi³o negatywne zmiany w ich w³aœciwoœciach, przede wszystkim; obni¿enie kwasowoœci w poziomie organicznym i naturalnym poni¿ej pH 3,0, s³abe wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami i wysokie stê¿enie zwi¹zków glinu. Zmiana chemizmu gleb leœnych skutkuje niedo¿ywieniem drzew, zw³aszcza niedoborem wapnia i magnezu. Zaburzenia w fizjologii œwierka
zmniejszaj¹ jego odpornoœæ na ataki szkodników owadzich i grzybów patogenicznych.
W procesie zamierania œwierczyn beskidzkich pewien udzia³ maj¹ owady foliofagiczne. W latach 1982-1985 w najwy¿ej po³o¿onych drzewostanach Beskidu Œl¹skiego i ¯ywieckiego wyst¹pi³a gradacja zasnui wysokogórskiej (Cephalcia alpina Kl. ( = falleni Dalm.)). W latach
1977-1985, zagro¿eniem dla œwierczyn w nadleœnictwach; Jeleœnia, Wêgierska Górka i Ujso³y,
by³y gradacyjne pojawy wskaŸnicy modrzewianeczki (Zeiraphera griseana Hbn.). Najsilniejsze
jej ¿ery stwierdzono w œwierczynach na granicy ze S³owacj¹ na pow. oko³o 1 tyœ. ha na wysokoœci 900-1000 m npm. Pocz¹wszy od roku 1982 w cyklach 3 do 5 letnich, powtarzaj¹cym siê
zagro¿eniem jest zasnuja œwierkowa (Cephalcia abietis L.). Lokalnym zagro¿eniem do oko³o
600 m n.p.m. jest zawodnica œwierkowa (Pristiphora abietina Christ.).
Wœród czynników biotycznych wp³ywaj¹cych w sposób decyduj¹cy na regres œwierka
wyró¿nia siê choroba opieñkowa.
W ostatnim 50-leciu zasiêg choroby w Beskidach systematycznie wzrasta. Po wyeliminowaniu do lat 60-tych ub. wieku wiêkszoœci œwierczyn w Beskidzie Ma³ym, chorob¹ objête zosta³y pó³nocne fragmenty Beskidu Œl¹skiego a w latach 90-tych ub. wieku tak¿e drzewostany
Beskidu ¯ywieckiego. Szkodliwe wp³ywy epifitozy opieniek siêgaj¹ do wysokoœci oko³o 900 m.
n.p.m. a lokalnie i wy¿ej i rozszerzaj¹ siê nadal.
Owady kambiofagiczne s¹ ostatnim ogniwem procesu chorobowego. Najwiêksze znaczenie
maj¹ gatunki o krótkim rozwoju, wyprowadzaj¹ce 2-3 pokolenia w roku, w szczególnoœci kornik
drukarz (Ips typograhus L.) wraz z gatunkami §towarzysz¹cymi oraz czterooczak œwierkowiec
( Polygraphus poligraphus L.).
Na rycinie przedstawiono obszary ekstremalnego wydzielania siê posuszu œwierkowego w ostatnim okresie.
O ile szkodniki pierwotne, poprzez mo¿liwoœæ skutecznego korygowania ich liczebnoœci przez
s³u¿by leœne, nie maj¹ znacz¹cego wp³ywu na trwa³oœæ œwierczyn, o tyle dzia³alnoœæ szkodników
wtórnych uruchamia szereg zmian w funkcjonowaniu ekosystemu, m.in. zburzenie struktury drze-
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wostanu zwiêkszaj¹ce podatnoœæ na wywalaj¹ce wiatry, powstawanie luk i otwartych przestrzeni, postêpuj¹ce zachwaszczenie utrudniaj¹ce odnawianie.
Beskid Zachodni staje siê coraz bardziej terenem o¿ywionego ruchu turystycznego, sportowego i wypoczynkowego. Do imisji przemys³owych do³¹czy³y zatem zanieczyszczenia komunikacyjne.
Rozcz³onkowanie lasów wyci¹gami, kolejkami, drogami, trasami narciarskimi itp. obiektami, ods³ania œciany drzewo-stanów, inicjuj¹c szkody od czynników biotycznych i abiotycznych.
Ostatecznym efektem ³¹cznego oddzia³ywania wszystkich stresorów jest przyspieszenie tempa wydzielania siê posuszu.
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Na rycinie zaprezentowano skalê ciêæ sanitarnych (w tys. m3 grubizny) w œwierczynach
Beskidu Zachodniego w granicach RDLP w Katowicach w latach 1995 - 2005.
Masy drewna pochodz¹cego z ciêæ sanitarnych pozyskiwane w kolejnych latach po 1995 roku
s¹ najwy¿sze w ca³ym powojennym 60-leciu. Na tak silny wzrost sanitarnego porz¹dkowania
lasów beskidzkich wp³ywaj¹ okresowo szkody od wiatru i œniegu, szczególnie w ostatnich
latach.
19-tego listopada 2004 roku dosz³o na niemal ca³ym obszarze RDLP w Katowicach do wielkopowierzchniowych szkód od wiatru, a ich inwentaryzacja wykaza³a masê ca 710 tys. m3 grubizny.
Szkody te nie ominê³y nadleœnictw beskidzkich, gdzie zainwentaryzowano ³¹cznie 243,1 tys. m3
wywrotów i z³omów.
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Na ryc. przedstawiono masy wywrotów i z³omów /w tys. m3/ zainwentaryzowane w poszczególnych nadleœnictwach.
Zarysowany wzrost intensywnoœci oddzia³ywania w/w
czynników wskazuje na kryzysow¹ sytuacjê wiêkszoœci
œwierczyn beskidzkich i uzasadnia objêcie ich szczególnym trybem postêpowania hodowlano-ochronnego.
Spowalnianie procesu rozpadu œwierczyn beskidzkich, wymagaæ bêdzie kontynuacji ró¿norodnych dzia³añ
z zakresu ochrony lasu. Dotychczasowe metody przeciwdzia³ania zagro¿eniom ze strony szkodników owadzich,
daj¹ dobre rezultaty. Z du¿ym prawdopodobieñstwem
mo¿na przyj¹æ, ¿e pojawiaj¹ce siê nowe zagro¿enia ze
strony szkodników i chorób uda siê ograniczyæ dziêki postêpowi wiedzy i rozwojowi profilaktyki i technik zwalczania. Piln¹ potrzeb¹ jest opracowanie skutecznego biopreparatu ograniczaj¹cego rozwój choroby
opieñkowej.
Dla unikniêcia gwa³townych wylesieñ w Beskidzie Zachodnim a przez to utraty funkcji
spo³ecznych i œrodowiskowych pe³nionych przez lasy górskie, w 2003 roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach opracowano z udzia³em zainteresowanych nadleœnictw i
wdro¿ono "Program dla Beskidów", którego podstawowym efektem bêdzie przespieszenie
tempa przebudowy ca 5,5 tys. ha œwierczyn beskidzkich. W procesie przebudowywania œwierczyn górskich znacz¹c¹ rolê pe³niæ bêdzie funkcjonuj¹cy od kilku lat w Nadleœnictwie Wis³a,
Karpacki Regionalny Bank Genów.
Aktualnie œwierk zajmuje w ca³ej RDLP Katowice 11 % powierzchni i stanowi 17,5 %
zapasu. W nadleœnictwach beskidzkich œwierk, zajmuj¹c 61,6 % pow. i stanowi¹c 72,4 % zapasu, jest nadal gatunkiem dominuj¹cym. Docelowo zak³ada siê, ¿e na siedliskach wy¿ynnych i
ni¿owych udzia³ œwierka oscylowaæ bêdzie w granicach 5 - 10 %, zaœ w reglu dolnym jego udzia³
utrzymywaæ siê bêdzie w przedziale od 10 do 60 % (œrednio 40%).
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REFERAT 3: "Ochrona zlewni górskich przed erozj¹ przez zabiegi
biologiczne i zabudowê techniczn¹"

Pan mgr in¿. Czes³aw Witañski - zastêpca Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Gliwicach ds. Zlewni Ma³ej Wis³y.

1. Erozja - wiadomoœci wstêpne
Co to jest erozja?
Erozja jest to proces niszczenia zewnêtrznej warstwy gleby na wskutek dzia³ania wiatru i wody.
Ka¿dy z nas w szkole podstawowej zetkn¹³ siê z pojêciem erozji ska³ - pêkaniem i niszczeniem
ska³ wskutek dzia³ania wiatru, wody i temperatury. Erozja taka dotyka tak¿e innych warstw zewnêtrznych ziemi, gruntów organicznych gleby i poszycia leœnego. W niniejszym referacie zajmowaæ siê bêdê tylko erozj¹ gruntów organicznych tworz¹cych /bazê/ podbudowê do naturalnej
szaty roœlinnej.
W terenie górskim wystêpuj¹ dwa rodzaje erozji:
- erozja wietrzna - spowodowana ruchami powietrza o znacznej prêdkoœci, w terenie górskim
jest ona ma³o szkodliwa i praktycznie niespotykana,
- erozja wodna - spowodowana gwa³townym /burzliwym/ ruchem wody.
W terenach górskich to erozja wodna jest g³ównym czynnikiem niszcz¹cym warstwê urodzajn¹
gruntu. To woda spadaj¹ca na zbocza górskie a nastêpnie p³yn¹ca zag³êbieniami terenu, sp³ukuje i przenosi w doliny urodzajne cz¹stki gleby z powierzchni ziemi.
G³ównymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na natê¿enie erozji wodnej to:
- ukszta³towanie terenu
- warunki klimatyczno - hydrologiczne
- u¿ytkowanie terenu
Jak widaæ na samo zjawisko erozji, cz³owiek nie ma du¿ego wp³ywu, poniewa¿ ani na ukszta³towanie terenu, gdzie du¿e spadki sprzyjaj¹ erozji, ani na warunki klimatyczne nie ma te¿ wp³ywu,
kiedy to deszcze nawalne sprzyjaj¹ wyp³ukiwaniu gruntu. Jednak¿e poprzez prawid³owe u¿ytkowanie zlewni górskiej, cz³owiek mo¿e wp³yn¹æ na zmniejszenie erozji gruntów organicznych w
zlewni górskiej.
2. Zapobieganie erozji w terenach górzystych
Samym zjawiskiem erozji gleby w terenach górzystych zajmowa³y siê jeszcze w latach
osiemdziesi¹tych dwie jednostki badawcze Akademie Rolnicze w Krakowie i we Wroc³awiu.
Obecnie o ile dobrze wiem tymi problemami nie zajmuje siê ¿adna jednostka badawcza, a zjawiska jakie obserwujemy w Beskidach s¹ bardzo, niepokoj¹ce. Zapobieganie erozji zlewni górskiej
powinno odbywaæ siê na dwóch etapach. W zale¿noœci od wysokoœci nad poziomem morza
i katem nachylenia stoków górskich oraz spadków pod³u¿nych cieków mo¿na wyró¿niæ dwa etapy zapobiegania erozji w górach:
a/ zabudowa najwy¿szych partii zlewni
b/ zabudowa biotechniczna koryt potoków górskich
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Ad a/ wbrew pozorom zabudowa zlewni górskiej jest bardzo wa¿nym czynnikiem nawet œmiem
powiedzieæ podstawowym przy zapobieganiu erozji i powodziom w dolinach, dlatego wydaje siê,
¿e dla ka¿dego potoku górskiego winien byæ opracowany swoisty plan zagospodarowania przestrzennego, gdy¿ obecne plany urz¹dzania lasu nie uwzglêdniaj¹ wszystkich elementów. W prawid³owo wykonanym planie, do wysokoœci do 500 mnpm mog¹ wystêpowaæ jeszcze grunty
orne, do wysokoœci oko³o 1000 mnpm mo¿na planowaæ u¿ytki zielone, natomiast powy¿ej 1000
mnpm do wysokoœci 1300 mnpm mo¿e ju¿ wystêpowaæ las o charakterze mieszanym. O sk³adzie i gatunkach drzew, które winny byæ sadzone w warunkach górskich, mówiono ju¿ w innych
referatach wiêc nie bêdê siê powtarzaæ.
Dla zmniejszenia erozji w najwy¿szych partiach zlewni stosuje siê a raczej powinno stoso-
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waæ siê strefo zadrzewieñ i zakrzaczeñ przebiegaj¹cych poziomo wzd³u¿ stoku. Pasy drzew
i krzewów o szerokoœci od 10 - 20 m zbudowane z drzew i krzewów danego siedliska zapobiegaj¹ gwa³townemu sp³ywowi wody i zmniejszaj¹ erozjê. Powsta³e debry na stoku górskim winny
byæ zabudowane przez budowê p³otków z faszyny lub tzw. przegród roœlinnych.
W ostatnich latach nast¹pi³a znaczna wycinka zaka¿onego œwierka w Beskidzie Œl¹skim. Prowadzone s¹ nowe nasadzenia, ale do czasu powstania m³odego lasu mo¿e up³yn¹æ
oko³o 20 lat, a zagro¿enie powodziowe i erozyjne jest w tym okresie ogromne, dlatego powinno
siê stosowaæ specjalne pas roœlin szybko rosn¹cych celem przerostu roœlin i zmniejszenia za-
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gro¿enia erozj¹ wodn¹.
Ad b/ Kolejnym elementem zapobiegaj¹cym erozji wodnej jest zabudowa potoków górskich.
Potoki górskie w swoim górnym biegu posiadaj¹ spadki rzêdu kilkudziesiêciu procent. Powoduje
to, ¿e si³a unoszenia w czasie powodzi jest tak du¿a, ¿e potrafi przesuwaæ kilkutonowe g³azy.
Znany jest przypadek na potoku Brennica, ¿e w czasie powodzi g³az o objêtoœci 1 m3
i wadze 2 ton zosta³ przetoczony oko³o 3 km od Brennej Centrum do Brennej Spalonej. Podstawow¹ budowl¹ poprzeczn¹ zapobiegaj¹c¹ erozji jest zapora przeciwrumowiskowa, która ma za
zadanie przechwyciæ rumosz wleczony przez potok. Po badaniach, miêdzy innymi Politechniki
Krakowskiej okaza³o siê, ¿e w zaporach przeciwrumowiskowych frakcja pylasta stanowi oko³o

30% objêtoœci a reszta to rzeczywisty rumosz rzeczny.
Dlatego wydaje siê, ¿e nadszed³ czas na powa¿n¹ dyskusjê nad przysz³oœci¹ zapór przeciwrumowiskowych i czy nie nale¿y je zmodernizowaæ i przekszta³ciæ w wielofunkcyjne zbiorniki ma³ej
retencji. Do budowli poprzecznych kwalifikuje siê te¿ stopnie i progi wodne budowane w celu
zmniejszenia spadku pod³u¿nego i wyt³umienie energii wodnej.
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Oprócz tych zabiegów stosuje siê tak¿e ubezpieczenia brzegowe zwane czêsto liniowymi, do takich budowli zalicza siê wszelkiego rodzaju opaski brzegowe oraz mury oporowe. Najczêœciej stosowane ubezpieczenia brzegowe to bruki kamienne, kosze siatkowo - kamienne i
mury oporowe. Budowle te w po³¹czeniu z korekcj¹ spadku pod³u¿nego zapewniaj¹ bezpieczeñstwo terenów przyleg³ych. Jednak¿e zabiegi te powoduj¹ zwiêkszenie wielkoœci przep³ywów i
koniecznoœæ budowy zbiorników wodnych w dolinach oraz protesty organizacji ekologicznych o
czy poni¿ej.
3. Zabudowa potoków górskich a ruchy ekologiczne
Od zarania dziejów cz³owiek stara³ siê ujarzmiæ naturê z widocznym skutkiem , ostatnie lata
pokaza³y, ¿e jesteœmy coraz bardziej bezradni w walce z si³ami natury. Ostatnie huragany , powodzie i tr¹by powietrzne w Polsce dobitnie pokaza³y, ¿e cz³owiek nie jest w stanie pokonaæ
przyrody…… i bardzo dobrze chcia³oby siê rzec, ale czy na bazie tych doœwiadczeñ nale¿y
ca³kowicie zrezygnowaæ z postêpu technicznego i poprawy warunków bytu cz³owieka mieszkaj¹cego w górach?
Moim zdaniem, nie, ale zarówno po stronie ekologów jak i hydrotechników spotykamy
ludzi tak w¹sko zapatrzonych w swoj¹ dziedzinê ¿e zupe³nie nie przyjmuj¹ argumentów drugiej
strony. Przyk³ady mogê mno¿yæ, jedne ze strony ekologów, kiedy jedno z nadleœnictw chce podeprzeæ istniej¹c¹ od co najmniej stu lat drogê leœn¹ murem oporowym, s³yszy od organizacji
ekologicznej ¿e nale¿y drogê leœn¹ przenieœæ w inne miejsce a z drugiej stron¹ s³ysz¹ od hydrotechników ¿e ¿³ób betonowo - kamienny na potoku likwiduje ca³kowicie zagro¿enie powodziowe.
Za komentarz do tych wypowiedzi: budownictwo wodne zawsze dzia³a w oparciu o rachunek prawdopodobieñstwa i nigdy nie daje stuprocentowej gwarancji skutecznoœci, dlatego
wszelkie budowla wodne w zale¿noœci od klasy wa¿noœci liczy siê i buduje na wody na okreœlo-
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nym prawdopodobieñstwie. Z drugiej strony pomys³y na przek³adanie stuletniej drogi z uwagi na
budowê muru oporowego œwiadcz¹ o zupe³nym braku realizmu ze strony organizacji ekologicznej, gdy¿ budowa nowej drogi w górach oprócz astronomicznych kosztów przyniesie jeszcze
wiêksze straty przyrodnicze. Myœlê, ¿e zdrowy rozs¹dek potrzebny jest z obydwu stron a zrównowa¿ony rozwój dolin górskich winien le¿eæ na sercu nie tylko miejscowym samorz¹dom ale
tak¿e hydrotechnikom i ekologom.
Jako przyczynek do tego punktu mogê przytoczyæ fakt "chropowatej" wspó³pracy ale wspó³pracy
miêdzy RZGW - Gliwice a Klubem Gaja z Bielska Bia³ej.
4. Retencja wody w górach
Jednym z elementów zapobiegania erozji gleby w górach jest zatrzymywanie nadmiaru
wody w górach a nastêpnie oddawanie jej w okresie suszy.
Jeszcze do koñca lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, ho³dowano zasadzie, umocniæ brzegi a wodê spuœciæ na dó³ do s¹siada. Od katastrofalnej powodzi z 1997 roku, /jako ciekawostkê podam, ¿e w zlewni Ma³ej Wis³y powódŸ z 1997r nie by³a najwiêksz¹ powodzi¹ ale gdzieœ
na 3 - 4 miejscu w hierarchii najwiêkszych powodzi/ zaczêto powa¿nie myœleæ o zatrzymaniu /
retencji/ wody w górnych partiach zlewni. Jednak¿e do tej pory nie ma ¿adnych efektów rzeczowych a co wiêcej s¹ oponenci, którzy twierdz¹, ¿e retencja w górach nie ma sensu i niczego nie
daje. Jako przyk³ad pozytywny mogê podaæ zbiornik Wis³a Czarne, który po perturbacjach zwi¹zanych ze z³ym wykonawstwem jest ca³kowicie sprawny i w 100% zabezpiecza Wis³ê i Ustroñ w
wodê pitn¹ oraz ca³kowicie zlikwidowa³ powodzie na rzece Ma³ej Wiœle a¿ do zbiornika Gocza³kowickiego. Nasi s¹siedzi Czechy i S³owacy maj¹ multum ma³ych zbiorniczków w Beskidach,
zaœ w Alpach. istnieje ca³a sieæ zbiorników wodnych o zaporach ¿elbetowych o wysokoœci ponad
50 m gromadz¹cych wodê, jedynie w Polsce w Beskidach, gdzie lokalne susze s¹ coraz bardziej dotkliwe, dyskutujemy ci¹gle czy w górach nale¿y budowaæ zbiorniki ma³ej retencji czy te¿
nie. Uwa¿am, ¿e ka¿dy zatrzymany metr szeœcienny wody w górnej partii zlewni nie tylko zmniejsza zagro¿enie powodziowe w dolnej partii zlewni ale ma bardzo du¿y wp³yw na rozwój flory i
fauny w zlewni górskiej a tak¿e zapobiega erozji poprzez stabilizacje dna.
5. Elementy wp³ywaj¹ce na zwiêkszenie erozji w górach w ostatnim dziesiêcioleciu
/ obserwacje w³asne autora/
Ka¿dy kto w ostatnim czasie przyje¿d¿a³ w Beskid Œl¹ski z niepokojem zauwa¿a³ coraz
wiêksze po³acie gór pozbawionych szaty roœlinnej Wycinka drzew w ostatnich latach zwiêkszy³a
siê kilkakrotnie, przyczyny zosta³y omówione w poprzednich referatach a skutki…. ju¿ s¹ widoczne. Choæby to, ¿e po wezbraniu woda jeszcze jest przez nastêpne kilka dni jest mêtna
nios¹c czêœci organiczne gleby a¿ do zbiornika Gocza³kowice. Do momentu kiedy nowy las
spe³niaæ swoj¹ funkcjê w gospodarce leœnej up³ywa oko³o 20 - 25 lat. Co w tym czasie z zabezpieczeniem stoków przed erozj¹, ochronn¹ przeciwpowodziow¹?
W okresie wzrostu lasu w planach urz¹dzania lasu winny siê znaleŸæ, o czym by³a mowa
ju¿ poprzednio pasy ochronne drzew i krzewów szybo rosn¹cych, posadzonych poziomo wzd³u¿
warstwic, do czasu porostu m³odego lasu mo¿na tak¿e stosowaæ p³otki przeciwerozyjne z materia³ów miejscowych a nawet rowy wykonane ze spadkiem zerowym, wzd³u¿ poziomic prostopadle do sp³ywu wody.
O ile wiem prace te nie s¹ wykonywane przy aktualnie wykonywanych nasadzeniach.
Innym problemem wp³ywaj¹cym na erozjê gór jest nie uregulowane budownictwo mieszkaniowe
na terenach po³o¿onych powy¿ej 500 mnpm. W ostatnich latach nasta³a dziwna moda na budo-
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wê domów u¿ytkowanych ca³orocznie wysoko w górach. Z uwagi na zwykle brak miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowê uzyskuje siê przez tzw. decyzjê o warunkach zabudowy i realizacje inwestycji co powoduje ¿e budowa jest legalna Jeœli to
jest jeden dom czy te¿ dziesiêæ nie stanowi to problemu ale w ostatnim dziesiêcioleciu wybudowano w Beskidzie Œl¹skim na poziomie ponad 500 m, oko³o 300 do 400 domów a mo¿e i wiêcej
w luŸnej rozrzuconej zabudowie. Do ka¿dego domu trzeba dojechaæ, co sprzyja powstaniu nowych dróg nieutwardzonych a zatem i erozji, do ka¿dego domu nale¿y doprowadziæ wodê, wiêc
dr¹¿y siê studnie zwykle bardzo g³êbokie do 10 - 20m, co w konsekwencji powoduje obni¿enie
zwierciad³a wód gruntowych, a jednoczeœnie wytwarza siê œcieki komunalne, które zwykle s¹
gromadzone w "nieprzepuszczalnym" zbiorniku bezodp³ywowym. Zbiorniki te, zwykle nie s¹
systematycznie opró¿niane, poniewa¿ do tak wysoko po³o¿onych domów nie mo¿e dojechaæ
beczkowóz, zwi¹zku z czym œcieki przedostaj¹ siê do gruntu.
Karpaty zbudowane s¹ z tzw. fliszu karpackiego który g³ównie sk³ada siê z bardzo mocno popêkanych ska³, w których woda w tym przypadku, œcieki swobodnie przep³ywaj¹. PóŸniej
okazuje siê, ¿e w Ÿród³ach o "uzdrowicielskiej wodzie" miano coli po deszczach jest przekroczone kilkakrotnie. Z uwagi na destrukcyjne dzia³ania na przyrodê a tak¿e gospodarkê wodn¹ uwa¿am, ¿e nale¿y wprowadziæ zakaz budowania budynków mieszkalnych w górach na podstawie
warunków zabudowy i realizacji inwestycji. Konsekwencj¹ ju¿ wydanych pozwoleñ bêd¹ coraz
czêstsze osuwiska stoków spowodowane ich podcinaniem przez drogi i zwiêkszon¹ erozjê oraz
coraz wiêksze zanieczyszczenie wód podziemnych, którego ju¿ doœwiadczyliœmy na przyk³adzie zbiornika wodnego Wis³a Czarne.
Innym czynnikiem, wp³ywaj¹cym na zwiêkszenie erozji w górach jest rozwój turystyki
zmechanizowanej, drogi górskie s¹ niszczone a co za tym idzie zwiêksza siê erozja przez ruch
rowerów górskich, motocykli rajdowych i k³adów. O ile leœnicy staraj¹ siê dbaæ i naprawiaæ drogi
górskie, to zwykle m³odzi ludzie traktuj¹ tereny górskie do wy³adowania nadmiaru energii. Im
wiêcej b³ota wyleci z pod kó³ maszyny tym lepiej ale gorzej dla gór. Jest to zjawisko nowe i jeœli
nie uporz¹dkuje siê go przez odpowiednie przepisy grozi nam zniszczenie gór przez nieodpowiedzialnych turystów wyposa¿onych w swoje stalowe rumaki o napêdzie mechanicznym.
6. Podsumowanie
B³êdy naszych poprzedników nie mog¹ byæ jedynym usprawiedliwieniem tego co obecnie dzieje
siê w Beskidzie Œl¹skim - mam na myœli gigantyczn¹ wycinkê œwierka. Odpowiedzialni za te góry
a wiêc samorz¹dy, nadleœnictwa a tak¿e zarz¹d gospodarki wodnej winny ustaliæ wspólny plan
dzia³ania umo¿liwiaj¹cy prawid³ow¹ eksploatacjê gór z po¿ytkiem dla obecnego i przysz³ych
pokoleñ.
Przy opracowaniu niniejszego referatu oparto siê:
1.Skrypcie dla Szkó³ Wy¿szych - Akademia Rolnicza w Krakowie
Piotr Prochal - Melioracje przeciwerozyjne
2.Podrêcznik dla studentów Akademii Rolniczej - Podstawy melioracji rolnych - praca
zbiorowa
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REFERAT 4: "Uwagi dotycz¹ce ma³ej retencji na obszarze Miasta
Wis³y"

Pan mgr in¿. Stanis³aw G¹dek - Urz¹d Miasta Wis³a.

Uwarunkowania naturalne i istniej¹ca infrastruktura
1.Miasto Wis³a usytuowane w po³udniowej czêœci powiatu cieszyñskiego, w obszarze
Ÿródliskowym rzeki Wis³y, znajduje siê w strefie opadów atmosferycznych o wielkoœci ok. 1000
mm rocznie.
2.Ponad 70% powierzchni terenu miasta zajmuj¹ lasy. Od lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, obserwuje siê zachodz¹ce zmiany w istniej¹cym drzewostanie leœnym, z œwierkiem
dominuj¹cym w jego sk³adzie. Od kilku lat nastêpuje znacz¹ce wymieranie œwierka, co wi¹¿e siê
równie¿ ze zmian¹ w gospodarce wodnej na tym terenie.
3.W obrêbie miasta Wis³y wystêpuj¹ dwa u¿ytkowe piêtra wodonoœne w utworach czwartorzêdowych i w utworach kredowych. Piêtro czwartorzêdowe ma bardzo ograniczony zasiêg,
wystêpuje w pó³nocnej czêœci miasta. Jest to piêtro o podrzêdnym znaczeniu, oznaczone na
mapie g³ównych zbiorników wód podziemnych w Polsce (GZWP) wymagaj¹cych szczególnej
ochrony jako zbiornik numer 347. Piêtro fliszowe jest g³ównym piêtrem u¿ytkowym (GZWP nr
348). Na obszarze miasta wystêpuje w warstwach godulskich ze zlepieñcem malinowskim.
4.Dotychczasowe rozpoznanie w³asnoœci filtracyjnych u¿ytkowego piêtra w utworach fliszowych jest s³abe i nierównomierne. Wydajnoœæ w utworach kredowych wynosi 0,1-3 m3/h, a
wspó³czynnik filtracji 0,1-0,5 m/24h. Liczne i lokalnie wydajne Ÿród³a œwiadcz¹ o jego przydatnoœci u¿ytkowej. •ród³a s¹ powszechnie wykorzystywane do lokalnego zaopatrzenia w wodê.
5.W opisie do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50.000 (arkusz 1028 Wis³a) podano wielkoœæ odp³ywu podziemnego w zlewni Wis³y (w jednostkach hydrogeologicznych o numerach 3 i 4 piêter wodonoœnych czwartorzêdu i kredy) na obszarze arkusza wynosz¹cego 2,8
dm3/s/km2. Modu³ zasobów odnawialnych wynosi 242 m3/24h/km2. Wyznaczony na podstawie
hydrogeologicznej dokumentacji regionalnej modu³ zasobów dyspozycyjnych dla g³ównego piêtra u¿ytkowego w utworach fliszowych przyjêto w wysokoœci 30% zasobów odnawialnych. A
zatem, modu³ zasobów dyspozycyjnych w poszczególnych jednostkach na obszarze arkusza
jest ma³y, waha siê w granicach 54-73 m3/24h/km2 .
6.W wid³ach Bia³ej i Czarnej Wise³ki usytuowany jest zbiornik wielozadaniowy Wis³aCzarne, o charakterze wyrównawczo-powodziowym o powierzchni zalewu ok. 40 ha. Zbiornik
jest Ÿród³em zaopatrzenia w wodê dla ujêcia wodoci¹gu grupowego Wis³a-Ustroñ-Skoczów. Od
czasu oddania do eksploatacji zbiornik jest podstawowym Ÿród³em zaopatrzenia w wodê dla
lokalnej spo³ecznoœci.
Zidentyfikowane problemy
W objaœnieniach do SZCZEGÓ£OWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI Arkusz Wis³a 1028
Jadwiga Burtan (1973) przedstawia g³êbokoœæ zalegania pierwszego horyzontu zwierciad³a wody
gruntowej. Wody wystêpuj¹ w aluwiach den dolinnych, jak i w glinach zwietrzelinowych na zboczach. Wyró¿ni³a piêæ przedzia³ów :
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- pierwszy 0 do 2 m w obrêbie koryt rzecznych,
- drugi 2 do 5 m - w obrêbie tarasów rzecznych i szczególnych sp³aszczeñ zboczowych,
miêdzy innymi w dolinach cieków wodnych: Bia³ej Wise³ki, dolina Malinki,
- trzeci 5 do 10 m zbocza dolin w dorzeczu Wis³y, obejmuj¹ce niewielki obszar,
- czwarty 10 do 20 m na obszarach sp³aszczeñ grzbietowych, a tak¿e na ³agodnych
stokach wzniesieñ. Wodê na tej g³êbokoœci spotyka siê u zbiegu Czarnej i Bia³ej Wise³
ki oraz na ³agodnych zboczach dolin,
- pi¹ty poni¿ej 20 m obejmuje g³êboko rozciête dolinami partie szczytowe wzniesieñ,
w rejonie Sto¿ka i Kiczory, w grupie Baraniej Góry i Malinowskiej Ska³y.
W 1997 roku ukaza³a siê edycja hydrogeologicznej mapy Polski w skali 1:50000 arkusz
Wis³a (1028). Mapa ta powsta³a w ramach opracowania Mapy geosozologicznej Polski w skali
1 : 50000, wykonanej w 1995 roku przez Krakowskie Przedsiêbiorstwo Geologiczne "ProGeo"
Sp. z o.o.
Przy opracowywaniu mapy hydrogeologicznej wykorzystano miêdzy innymi dane z :
wczeœniej sporz¹dzonej regionalnej dokumentacji hydrogeologicznej, 15 otworów studziennych,
25 Ÿróde³.
1.Analiza danych z obu wy¿ej wymienionych map oraz istniej¹ca infrastruktura w zakresie zaopatrzenia w wodê, wskazuje na gospodarkê wodn¹ wykorzystuj¹c¹ wody powierzchniowe. Zaopatrzenie w wodê jednostek osadniczych w wy¿ej po³o¿onych czêœciach miasta, wi¹¿e
siê z koniecznoœci¹ inwentaryzacji aktualnego stanu wód powierzchniowych i budowy lokalnych
ujêæ powierzchniowych, lub poszukiwaniem i udostêpnieniem wód podziemnych.
2.Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, gatunkiem dominuj¹cym na tym terenie (w stanie drzewostanu) jest œwierk. Na przedmiotowym terenie wystêpuj¹ce drzewostany maj¹ wtórny, gospodarczy charakter. Na stan sanitarny i zdrowotny œwierczyn górskich maj¹ wp³yw czynniki klimatyczne ( susza hydrologiczna, powodzie, huragany), czynniki biotyczne (wystêpowanie patogenicznego grzyba) - opieñki ciemnej, gradacyjny rozród najgroŸniejszego szkodnika wtórnego œwierka - kornika drukarza. Wymieranie starszego drzewostanu wi¹¿e siê ze zmianami w gospodarce
wodnej na terenach leœnych (fot. nr 2, 3).
3.Gmina Wis³a nie posiada opracowañ specjalistycznych okreœlaj¹cych zmiany iloœci
wód w bilansie zlewni górskich, jednak¿e uzyskano informacjê o zmniejszaniu siê iloœci wód
podziemnych, eksploatowanych ze studni du¿ego oœrodka sportowo-wypoczynkowego na terenie Wis³y Malinki. Wodê podziemn¹ w tym oœrodku wykorzystuje siê od ponad 20 lat, oœrodek
posiada stosowne pozwolenia wodnoprawne, zosta³a okreœlona wielkoœæ zasobów eksploatacyjnych i pobór wody. Wed³ug szacunkowych danych kierownika oœrodka - wydajnoœæ studni
zmniejszy³a siê o oko³o 20 %.
4.W lipcu 1997 roku na terenie po³udniowej Polski wyst¹pi³a powódŸ. Na obszarze miasta nie zanotowano znacznych szkód na obszarach zabudowanych, jednak¿e du¿e szkody wyst¹pi³y na obszarach leœnych. Zniszczeniu uleg³y drogi leœne, zastawki, rowy, przepusty, zasypaniu materia³em okruchowym uleg³y zapory przeciwrumowiskowe i inne urz¹dzenia spowalniaj¹ce odp³yw wody ze zlewni (fot. nr 1). Znaczna iloœæ tych urz¹dzeñ nie zosta³a przywrócona do
nale¿ytego stanu technicznego lub nie podjêto ich odbudowy.
5.W celu poprawy bilansu wodnego zlewni rzecznych, usytuowanych na terenie województwa œl¹skiego, zosta³ opracowany projekt obejmuj¹cy przedsiêwziêcia techniczne (budowa
polderów, zbiorników) oraz przedsiêwziêcia nietechniczne, zmniejszenie odp³yw wód ze zlewni.
W opracowanym w 2005 r. przez Œl¹ski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Katowicach
projekcie Programu ma³ej retencji dla województwa œl¹skiego w zestawieniu obiektów w tabeli
11 (str. 56) figuruj¹ obiekty nr 22, 23, 24 zlokalizowane na terenie miasta Wis³y:
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6.Do programu wykonana zosta³a przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko Programu ma³ej retencji dla województwa œl¹skiego. Program ten zosta³ uzupe³niony w 2006 r. "Aneksem" i wykonano tak¿e Prognozê oddzia³ywania "Aneksu (…) na œrodowisko. Z tego ostatniego opracowania wynika, ¿e przed rozpoczêciem budowy zbiorników nale¿y sporz¹dziæ raporty oddzia³ywania przedsiêwziêæ na œrodowisko. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zbiorniki Goœciejów I i II s¹ usytuowane w obszarze predysponowanym do powstawania ruchów masowych. W obecnej sytuacji zasadne jest zweryfikowanie przyjêtych ustaleñ dotycz¹cych budowy tych zbiorników. W projekcie programu pominiêto zagadnienia kosztów przedsiêwziêcia, spraw terenowo - prawnych.
Proponowane kierunki dzia³añ
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwarunkowania, proponuje siê nastêpuj¹ce kierunki dzia³añ:
1.Eksploatowane przez WZC w Ustroniu ujêcie wody w po³udniowej czêœci miasta
Wis³y jest Ÿród³em zaopatrzenia w wodê wodoci¹gu grupowego Wis³a-Ustroñ-Skoczów. Miasto
Wis³a dla swoich potrzeb pobiera mniej ni¿ 20%, pozosta³¹ czêœæ zu¿ywa Ustroñ i Skoczów.
Rozstrzygniêcia dotycz¹ce powiêkszenia zasobów wodnych winny byæ prowadzone z udzia³em
s¹siednich gmin,
2.Zasadne jest zweryfikowanie przyjêtych ustaleñ okreœlonych w Programie ma³ej retencji dla województwa œl¹skiego dotycz¹cych budowy zbiorników na terenie miasta Wis³y. W projekcie programu pominiêto miêdzy innymi zagadnienia kosztów przedsiêwziêcia, spraw terenowo-prawnych.
3.Alternatyw¹ w zakresie powiêkszenia zasobów wód powierzchniowych w zlewni
rzeki Wis³y mo¿e byæ przywrócenie istniej¹cych urz¹dzeñ (zmniejszaj¹cych odp³yw ze zlewni)
do nale¿ytego stanu technicznego . Niemniej pod wzglêdem iloœci magazynowanej wody nie
bêd¹ one mia³y istotnego znaczenia,
4.W zwi¹zku z realizacj¹ przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego "Programu wykorzystania wód podziemnych, w szczególnoœci termalnych i leczniczych, w wybranych
obszarach województwa œl¹skiego" na etapie programu pilota¿owego (obejmuj¹cego gminy:
Brenna, Olsztyn, Jeleœnia, Ustroñ, Jaworze, Rajcza), Burmistrz Miasta Wis³y wyst¹pi³ do
Marsza³ka Województwa Œl¹skiego o wyra¿enie zgody na do³¹czenie Miasta Wis³y do wy¿ej
wymienionych gmin. W odpowiedzi uzyskano informacjê, ¿e zakoñczono procedurê przetargow¹,
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w wyniku której zosta³ okreœlony zakres i koszt opracowania, tym samym udzielenie zamówienia
dodatkowego nie jest mo¿liwe. Jednoczeœnie podkreœlono, ¿e z uwagi na wagê problemu ograniczonych zasobów wodnych - winien byæ on przedmiotem badañ naukowych we wspó³pracy
z osobami odpowiedzialnymi za gospodarkê leœn¹ i w³adzami administracyjnymi.
5.Rozstrzygniêcia dotycz¹ce powiêkszenia zasobów wodnych winny byæ poprzedzone
studiami i badaniami w zakresie celowoœci budowy poszczególnych obiektów, z udzia³em
s¹siednich gmin - pobieraj¹cych wodê dla zaopatrzenia ludnoœci.

REFERAT 5: "Omówienie programu ma³ej retencji zbiornikowej na
terenie województwa œl¹skiego"
Pan mgr in¿. Ryszard Jakubowski - Przewodnicz¹cy Rady GWRW Ma³ej Wis³y i Komisji ds.
US przy Radzie GWRW MW, Œl¹ski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych.
I. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŒLASKIEGO NA LATA 2000-2015
Przewiduje jako jeden z celów ofensywnych - "Poprawa jakoœci œrodowiska przyrodniczego
i kulturowego, w tym zwiêkszenie atrakcyjnoœci terenu (F).
W tym generalnym celu - du¿e znaczenie bêdzie mia³a budowa systemu retencji wód powierzchniowych, ograniczenie nadmiernego ich zasolenia a tak¿e objêcie szczególn¹ ochron¹ najbardziej zasobnych zbiorników wód podziemnych.
Cel strategiczny
Utworzenie systemu kszta³towania i wykorzystania zasobów wodnych (C1)
Kierunki dzia³ania (K):
FC1K1 - poprawa jakoœci i klasowoœci wody;
FC1K4 - upowszechnianie oszczêdzania wody jako zasobu strategicznego;
FC1K5 - budowa systemu retencji wód powierzchniowych;
FC1K6 - budowa systemu ochrony przeciwpowodziowej.
II. HYDROLOGICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA WODY
Podstaw¹ racjonalnego pod ka¿dym wzglêdem, a przy tym skutecznego gospodarowania wod¹
jest dok³adna znajomoœæ zjawisk i spraw, które rz¹dz¹ wystêpowaniem i obiegiem wody w przyrodzie.
Zewnêtrzny obieg wody, który odznacza siê odp³ywem powierzchniowym, jest
w rzeczywistoœci z³o¿ony, gdy¿ uzupe³nia go ma³e kr¹¿enie lokalne, czyli wewnêtrzny obieg wody.
Woda atmosferyczna z opadów, która ani nie paruje ani ni wsi¹ka w glebê, sp³ywa po jej powierzchni w kierunku spadku terenu, tworz¹c w ten sposób wody powierzchniowe.
Wielkoœæ sp³ywu powierzchniowego zale¿y od klimatycznych, terenowych, glebowych
i innych warunków dorzecza jak biologiczne warunki gleby czy stosunki agrotechniczne.
Gospodarka wodna d¹¿y do tworzenia, je¿eli jest to mo¿liwe odp³ywu wyrównanego czyli œredniego.
W celu dokonania oceny stosunków wodnych obszarów nale¿y pos³ugiwaæ siê równaniem bilansu wodnego rejonu:
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S - 0 / V =1
gdzie:
S = wysokoœæ opadów atmosferycznych;
O = wielkoœæ odp³ywu powierzchniowego i gruntowego;
V = wielkoœæ mo¿liwego parowania z gleby i roœlinnoœci.
Zatem charakterystyka obszaru pod wzglêdem wilgotnoœciowym mo¿e byæ trojakiego rodzaju:
a)obszary suche o niedostatecznej wilgotnoœci S-0<V
b)obszary o równowadze wilgotnoœciowej S-0=V
c)obszary wilgotne z nadmiarem wody S-0>V
Do zadañ gospodarki wodnej nale¿y tak¿e uregulowanie stosunków wodnych aby zapewniæ:
a)ochronê przed szkodami ze strony nieuregulowanego kr¹¿enia wody w przyrodzie;
b)zaspokojenie potrzeb wodnych zarówno pod wzglêdem zaopatrzenia w wodê do picia
jak i w wodê u¿ytkow¹.
W bilansie wodnym w postaci:

S - 0 - V = +/- Q
Q wyra¿a brak lub nadmiar wody w regionie. W celu wykorzystania tego równania do dok³adniejszego obliczenia wodnych i wilgotnoœciowych stosunków regionu pewnego dorzecza, nale¿y
ponadto uwzglêdniæ ogólny wodny i wilgotnoœciowy zapas R aktualny dla danego dorzecza.
Wówczas mamy równanie bilansu wodnego:

S - 0 - V + R = +/- Q
Regiony dla których Q=0 maj¹ wyrównany bilans wodny, zatem gospodarka wodna winna dbaæ
tylko o utrzymanie tego stanu wodnego.
Natomiast w regionach o niedoborze wody (-Q) lub o nadmiarze wody (+Q), zadaniem gospodarki wodnej bêdzie ten naruszony stan równowagi wodnej doprowadziæ do korzystnej zmiany.
Jak dotychczas ludzkoœæ nie zna sposobów regulowania pod wzglêdem iloœciowym i okresowym
wystêpowania opadów atmosferycznych dlatego nasuwa siê wniosek: Region musi byæ zainteresowany tworzeniem Retencji.
a)w ramach pañstwowych inwestycji, zarz¹dzania i eksploatacji;
b)samorz¹dowych kosztów ale i korzyœci gwarantuj¹cych op³acalnoœæ przedsiêwziêæ.
W Województwie Œl¹skim - na powierzchni 12 294 km2 tj. 3,9% powierzchni kraju - zamieszkuje
4 882,4 tyœ ludnoœci, co stanowi 21,6% ludnoœci kraju.
Polska ma skromne zasoby wodne w stosunku do innych krajów europejskich. Wed³ug
Instytutu Melioracji i GW œredni roczny odp³yw w przeliczeniu na jednego mieszkañca na rok
wynosz¹ 1 580m3 a dla Europy 4 560 m3 .
Po uwzglêdnieniu koniecznoœci zachowania przep³ywu nienaruszonego, wielkoœæ zasobów dyspozycyjnych œrednio na terenie kraju szacuje siê na 250 m3/1M/ na rok.
Uwzglêdniaj¹c liczbê mieszkañców województwa œl¹skiego zasób wód w³asnych przypadaj¹cych na jednego mieszkañca na rok wynosi 195 m3. Liczby te wykazuj¹ jak wa¿na jest
retencja wody w województwie œl¹skim.
Pod pojêciem "Ma³a Retencja" rozumie siê szeroki zakres dzia³añ technicznych
i nietechnicznych powoduj¹cych poprawê jakoœciow¹ i iloœciow¹ zasobów wodnych na skutek
spowolnienia obiegu wody i zwi¹zków chemicznych w ma³ych zlewniach rzecznych. Metodami
ma³ej retencji nie wprowadza siê istotnych zmian w naturalny re¿im wód, lecz jedynie niezbêdne
korekty pozwalaj¹ce na poprawê bilansu wodnego bez zachwiania biologicznej równowagi ekosystemu.
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Ma³a retencja, ³¹cznie z ma³ymi zbiornikami, zaliczana jest do tzw. retencji niesterowalnej, w odró¿nieniu do du¿ych zbiorników, w których mo¿liwe jest regulowanie pojemnoœci¹ u¿yteczn¹ np. utrzymywanie pojemnoœci powodziowej.
Wybrane metody retencji naturalnej i sztucznej obrazuje tabela nr 1.

PROGRAM MA£EJ RETENCJI WOJEWÓDZTWA ŒL¥SKIEGO
1. Uchwa³a nr 1/329/II/2006 Zarz¹du Województwa Œl¹skiego z dnia 3.01.2006r.
§1. Przyjmuje siê opracowane wyniki konsultacji spo³ecznych projektu Programu M.R. dla województwa œl¹skiego.
Wraz z prognoza oddzia³ywania na œrodowisko opracowany w grudniu 2005r. wraz z propozycj¹
rozstrzygniêcia otrzymanych wniosków.
§ 2. Projekt Programu M.R. kieruje siê do Sejmiku Województwa Œl¹skiego w celu jego uchwalenia. Program by³ opublikowany od paŸdziernika 2005r. w witrynie internetowej www.silesia-
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region.pl.
Sejmik Województwa Œl¹skiego Uchwa³a Nr II/43/1/2006 z dnia 16.01.2006. zatwierdzi³ do
realizacji przedstawiony Program Ma³ej Retencji
Podstawa opracowania Programów M.R. jest Porozumienie zawarte w dniu 21 grudnia 1995r.
pomiêdzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej oraz M.O.Œ, Zasobów Naturalnych i
Leœnych oraz Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2002r. w sprawie wspó³pracy na rzecz
zwiêkszenia rozwoju M.R. oraz upowszechnienia i wdra¿ania proekologicznych metod retencjonowania wody, zawarte pomiedzy Wiceprezesem R.M., Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Œrodowiska, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Prawo ochrony œrodowiska Dz. U. Nr.62 z 27.04.2001r. oraz Ustawa o ochronie przyrody Dz. U. Nr. 92 z 16.04.2004. celem Ramowej Dyrektywy Wodnej z 23 paŸdziernika 2000r. jest
programowanie zrównowa¿onego korzystania z wody.
G³ównym celem retencji wodnej jest poprawa bilansu wodnego zlewni rzecznych poprzez zmniejszenie odp³ywu wód. Pod wzglêdem zasobów wody Polska zajmuje przedostatnie miejsce w
Europie.
Zatem priorytetowym zadaniem dla s³u¿b melioracyjnych powinny byæ dzia³ania uwzglêdniaj¹ce budowê i rozbudowê urz¹dzeñ do retencjonowania wody oraz do opóŸnienia odp³ywu
wód ze zlewni rolniczych - nietechniczne metody ma³ej retencji
a)zwiêkszenie lesistoœci - wp³ywaj¹ na kszta³towanie re¿imu hydrologicznego cieków,
zmniejszaj¹ ekstrema stabilizuj¹c odp³yw oraz spowolnienie sp³ywu wód wiosennych, zmniejszaj¹ erozje gleby oraz ograniczaj¹ odp³yw zanieczyszczeñ dla wód wg³êbnych. Zalesieniem
powinny byæ objête grunty marginalne - rolnictwo w tym tereny poprzemys³owe.
Bilans wodny
Zasoby wód powierzchniowych w Polsce SA trzykrotnie mniejsze od œredniej europejskiej. Pojemnoœæ zbiorników retencyjnych stanowi zaledwie 6% œredniego rocznego odp³ywu.
Analizuj¹c œredni odp³yw jednostkowy w odniesieniu do liczby mieszkañców, szacuje
siê, ¿e najmniejszy jednostkowy zasób wody w Polsce wystêpuje na Œl¹sku. Nie gwarantuje to
odpowiedniego zaopatrzenia w wodê oraz nie daje mo¿liwoœci ochrony przed susz¹. Warunki
topograficzne i gospodarcze kraju, umo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie sztucznej retencji na poziomie 15%
œredniego rocznego odp³ywu. Niezbêdne jest zatem retencjonowanie wody w okresach, których
mo¿liwe jest jej gromadzenie, w celu wykorzystania w okresach jej deficytów.
Retencjonowanie wody nierozerwalnie zwi¹zane jest z ochron¹ przeciwpowodziow¹,
które ³¹cznie z zapobieganiem skutkom suszy stanowi¹ obowi¹zki publiczne i musz¹ byæ realizowane przez jednostki rz¹dowe i samorz¹dowe.
Œredni koszt 1m3 retencjonowanej wody wyniesie 15 624 tyœ. m3 za 126,6 mln z³ = 8,1 z³/1m3.
Realizacja Programu M.R. do koñca 2015r.
- 92 obiekty w tym 49 zbiorników
- 31 stawów ziemnych
- 12 suche zbiorniki i poldery.
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ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH OBIEKTÓW
Program ma³ej retencji Wodnej dla województw œl¹skiego obejmuje budowê 48 nowych zbiorników i stawów rybnych oraz modernizacjê 44 obiektów tego typu.
Maj¹c na uwadze potrzeby i mo¿liwoœci retencji wód oraz zasadnoœæ realizacji poszczególnych
obiektów ustalono trzystopniow¹ hierarchiê i terminy ich realizacji, tj.:
obiekty ma³ej retencji ujête w planach zagospodarowania przestrzennego gminy (plany obowi¹zuj¹ce, uchwalone lub przygotowane do uchwalenia) i/lub inwestycje
- w trakcie wydania wymaganych prawem decyzji i pozwoleñ, przewidziane do realizacji
w latach 2005-2010;
- obiekty ma³ej retencji planowane do ujêcia w planach zagospodarowania przestrzen
nego gminy (plany w trakcie przygotowania lub brak planów), przewidziane do realiza
cji w latach 2008-2012;
- obiekty ma³ej retencji, w stosunku do których stwierdzono ryzyko zaniechania ich reali
zacji, przewidziane do realizacji od roku 2012.
Na wybór lokalizacji obiektów retencyjnych, ujêtych w programie, wp³ynê³o wiele czynników, g³ównie techniczne (dostarczenia iloœci wody do nape³nienia i utrzymania zalewu, jakoœæ wody, morfologia terenu, warunki topograficzne, hydrogeologiczne, tektoniczne, geotechniczne) oraz ograniczenia wynikaj¹ce z istniej¹cego stanu zagospodarowania terenu.
W terenach górskich i podgórskich nie ma mo¿liwoœci lokalizowania zbiorników poza
korytem. Wi¹za³oby siê to z koniecznoœci¹ wykonywania d³ugich kana³ów zasilaj¹cych i zrzutowych, a ich budowa by³aby nieekonomiczna. Drug¹, równie niekorzystn¹ mo¿liwoœci¹, by³oby
ich umiejscowienie na terenach zurbanizowanych.
Zaproponowane lokalizacje zbiorników i stawów ziemnych oraz towarzysz¹cych obiektów hydrotechnicznych, a tak¿e ocena wp³ywu piêtrzenia wody na tereny przyleg³e powinny byæ
bardzo wnikliwie rozpatrzone i przeanalizowane na etapie opracowywania koncepcji, poprzedzaj¹cych wykonanie ostatecznych dokumentacji technicznych.
Zbiorniki usytuowane w dolinie rzecznej powoduj¹ korzystne zmiany kszta³tu fali wezbraniowej, jej sp³aszczenie i przesuniêcie w czasie.
Przy opracowywaniu Programu Ma³ej Retencji nie prowadzono szczegó³owych badañ
œrodowiska przyrodniczego w rejonie projektowanych zbiorników. Na ogó³ przeprowadzono jedynie wizjê terenow¹ z ogólnym opisem sk³adu florystycznego, stanu uwilgotnienia gleby itd. Nie
wykonywano badañ mikroflory i mikrofauny, analiz wody, badawczych od³owów drobnej fauny
itp. Badania faunistyczne ograniczono do obserwacji awifauny i herpetofauny, tj. ptaków, gadów
i p³azów.
Szczegó³owe badania œrodowiska przyrodniczego nale¿y przeprowadziæ dla poszczególnych obiektów na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennych.
Obiekty ma³ej retencji, ujête w programie, zlokalizowane s¹ w dolinach cieków dwóch
dorzeczy, w zlewniach rzek: Ma³ej Wis³y, Górnej Odry, So³y, Warty, Pilicy i Ma³ej Panwi.
Zlewnia rzeki Ma³ej Wis³y - 32 szt.
- ogólna powierzchnia - 431,4 ha;
- ogólna pojemnoœæ wody - 5 495,7 tyœ.m3;
- œrednia g³êbokoœæ - 1,3 m.
Zlewnia rzeki Górnej Odry - 14 szt.
- ogólna powierzchnia - 242,7 ha;
- ogólna pojemnoœæ wody - 3 809,4 m3;
- œrednia g³êbokoœæ - 1,6 m.
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Zlewnia rzeki Warty - 20 szt.
- ogólna powierzchnia - 158,9 ha
- ogólna pojemnoœæ wody - 2 151,9 tyœ.m3
- œrednia g³êbokoœæ - 1,4 m.
Zlewnia rzeki So³y - 13 szt.
- ogólna powierzchnia - 118,4 ha;
- ogólna pojemnoœæ wody - 1 554,0 m3;
- œrednia g³êbokoœæ - 1,3 m.
Zlewnia rzeki Pilicy - 5 szt.
- ogólna powierzchnia - 94,1 ha;
- ogólna pojemnoœæ wody - 1,433 tyœ. m3;
- œrednia g³êbokoœæ -1,5 m.
Zlewnia rzeki Ma³ej Panwi - 8 szt.
- ogólna powierzchnia - 73,1 ha;
- ogólna pojemnoœæ wody - 819,7 tyœ. m3;
- œrednia g³êbokoœæ - 1,1 m.

REFERAT 6: "Dzia³ania zwiêkszaj¹ce retencjê wody w zlewni"
Pani dr in¿. Ewa Owczarek-Nowak - URZ¥D MARSZA£KOWSKI WOJEWÓDZTWA
ŒL¥SKIEGO, Wydzia³ Terenów Wiejskich.
1. Kilka definicji
Retencja - zjawisko czasowego zatrzymywania wody w zlewni rzecznej. Woda ta, zanim odp³ynie lub wyparuje, pozostaje przez pewien czas na powierzchni terenu (w korytach i
dolinach cieków, w zbiornikach wodnych, jeziorach, zag³êbieniach terenu, ka³u¿ach, a w okresie
zimowym tak¿e w postaci œniegu lub lodu) lub wsi¹ka w grunt.
Okreœlenie retencja oznacza zjawisko. W literaturze spotykamy równie¿ pojêcie stan
retencyjny - oznaczaj¹ce iloœæ wody zmagazynowanej w zlewni, wyra¿on¹ w m3 albo jako wysokoœæ warstwy wody zretencjonowanej, obliczan¹ jako iloraz objêtoœci wody zretencjonowanej
[m3] i powierzchni zlewni [m2]. Istotne jest równie¿ pojêcie odp³ywu jednostkowego (warstwy
odp³ywu), obliczanego jako iloraz odp³ywu z ca³ej zlewni i powierzchni zlewni.
Rodzaje retencji wody - retencja powierzchniowa
Retencja œniegowa i lodowcowa
Retencj¹ œniegow¹ nazywa siê zjawisko magazynowania wody na powierzchni gruntu w
postaci œniegu. W temperaturze dodatniej œnieg szybko ulega stopieniu i woda najczêœciej odp³ywa do cieków powierzchniowych.
Aby przewidzieæ wielkoœæ odp³ywu w okresie roztopów, trzeba znaæ gruboœæ pokrywy œnie¿nej w
poszczególnych tygodniach zalegania tej pokrywy.
Retencja koryt i dolin rzecznych
Iloœæ wody, która mieœci siê w korycie oraz - szczególnie w okresach wy¿szych stanów
wód - dolinie rzecznej okreœla siê za pomoc¹ wykresu zdolnoœci retencyjnej rzek. Na takim wy-
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kresie nanosi siê wyniki pomiarów przekrojów poprzecznych doliny rzeki, wykonanych w okreœlonych punktach odcinka rzeki.
Dolina mo¿e w znacz¹cy sposób zwiêkszyæ zdolnoœci retencyjne rzeki. Jest to bardzo
wa¿ny element, który uwzglêdnia siê podczas projektowania obwa³owania przeciwpowodziowego - jeœli odcina ono od rzeki tereny zalewowe, zmniejsza równoczeœnie retencjê dolinow¹.
Retencja jeziorowa i zbiornikowa
Iloœæ wody, jaka mo¿e byæ zmagazynowana w zbiorniku, okreœla siê za pomoc¹ krzywych powierzchni i pojemnoœci zbiornika, do opracowania których potrzebny jest plan g³êbokoœci jeziora. Zdolnoœæ retencyjna zbiornika, czyli mo¿liwoœæ gromadzenia wody, jest okreœlana
jako objêtoœæ warstwy wody zawartej pomiêdzy poziomami wody: aktualnym a najwy¿szym dopuszczalnym.
Retencja terenu
Jest to zjawisko zatrzymywania wody w zag³êbieniach terenu, bruzdach œródpolnych itp.
Retencja szaty roœlinnej (intercepcja)
Jest to zjawisko zatrzymywania wody przez zbiorowiska roœlinne.
Rodzaje retencji wody - retencja podziemna
Czêœæ wody wsi¹kaj¹cej w grunt zostaje fizycznie zwi¹zana z cz¹steczkami gruntu i tworzy retencj¹ zwi¹zan¹.Woda ta jest zwi¹zana z gruntem jako woda b³onkowata (otaczaj¹ca cz¹stki
gleby cienk¹ warstewk¹) i woda kapilarna (znajduj¹ca siê w szczelinach miêdzy cz¹stkami gleby).
Woda, która nie zostanie zwi¹zana z cz¹stkami gruntu, przesi¹ka (infiltruje) do napotkania warstwy nieprzepuszczalnej i stanowi zasoby retencji wolnej, która tworzy siê w przestrzeni gruntu
nazywanej stref¹ nasycon¹ (saturacji). W strefie tej miejsce pomiêdzy cz¹stkami gruntu jest
ca³kowicie wype³nione wod¹.
Zasoby retencji podziemnej s¹ stosunkowo trudne do oszacowania z uwagi na m.in. du¿¹ dynamikê wód podziemnych i wysok¹ zmiennoœæ w³aœciwoœci fizycznych gruntu. Z tego wzglêdu
wykonuje siê tylko obliczenia szacunkowe, pozwalaj¹ce na wskazanie ogólnych kierunków zmian
zasobów retencji podziemnej w czasie.
Dla celów gospodarczych okreœla siê zapas wody w zlewni. Ca³kowite zmiany retencji ÄR
w zlewni opisuje równanie:

R=

Rp + Ra + Rs

gdzie:
R — ca³kowite zmiany retencji w zlewni
Rp — ca³kowite zmiany retencji powierzchniowej
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Ra — ca³kowite zmiany retencji podziemnej w strefie aeracji
Rs — ca³kowite zmiany retencji podziemnej w strefie saturacji

2. Po co zwiêkszaæ retencjê wody?
Polska jest krajem relatywnie ubogim w wodê. Jednym z istotniejszych powodów tego
stanu rzeczy s¹ niskie opady roczne (ok. 650 mm) i du¿e parowanie (450 mm). W pozosta³ych
czêœciach Europy te wskaŸniki s¹ korzystniejsze. Jednoczeœnie w Polsce ma³y procent zasobów
wód powierzchniowych pochodzi z dop³ywu rzecznego spoza granic kraju (13%). Ma³a zasobnoœæ w wodê w po³¹czeniu z zaludnieniem Polski jest przyczyn¹, dla której przeciêtny Polak ma
do dyspozycji mniej wody ni¿ np. mieszkaniec Sahary Zachodniej.
Poza tymi naturalnymi czynnikami mo¿na wskazaæ tak¿e niekorzystny wp³yw dzia³añ
cz³owieka na zmniejszanie siê dostêpnych zasobów wodnych: melioracje wodne nakierowane
na osuszanie gleby (melioracje odwadniaj¹ce), niszczenie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
gromadzenia wody, brak inwestycji w tym zakresie, nieracjonalne u¿ytkowanie wody, brak rzeczywistego zainteresowania ochron¹ wód przed zanieczyszczeniem. Istotny wp³yw na zmniejszenie iloœci zasobów wodnych mia³ tak¿e wzrost liczby ludnoœci i intensyfikacja dzia³alnoœci
zak³adów przemys³owych, które wymaga³y du¿ej iloœci wody.
Aby poprawiæ stan zasobów wodnych w Polsce, zarówno pod wzglêdem iloœci, jak
i jakoœci dostêpnej wody, nale¿y podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie retencji wody oraz
jej ochronê przed zanieczyszczeniami. Kluczowe znaczenie ma tutaj zwiêkszenie wskaŸnika
odsetka ludnoœci korzystaj¹cej z komunalnych oczyszczalni œcieków (w 2004 r. w woj. œl¹skim
wartoœæ ta wynosi³a ok. 65%), ale zakres czynnoœci koniecznych do realizacji jest oczywiœcie
znacznie szerszy.
Oprócz poprawy dostêpnoœci zasobów wodnych pod wzglêdem ich iloœci i jakoœci retencjonowanie wód jest istotnym elementem ochrony przeciwpowodziowej. Liczni autorzy wskazuj¹, ¿e zwiêkszenie retencji zlewni, a szczególnie dolin rzecznych, znacz¹co mo¿e zmniejszyæ
szkody powodowane przez zjawiska powodziowe dziêki m.in. spowolnieniu przep³ywu wody oraz
sp³aszczeniu fali powodziowej, równie¿ w ni¿szych czêœciach biegu rzeki. Równoczeœnie jednak
nale¿y byæ œwiadomym, ¿e dzia³ania cz³owieka nie zapewni¹ stuprocentowej ochrony przed powodzi¹ - mo¿na mówiæ jedynie o zmniejszeniu prawdopodobieñstwa zalania danego obszaru.
Coraz czêœciej mówi siê o znaczeniu zwiêkszania retencji wody jako dzia³aniu ³agodz¹cym skutki ocieplenia siê klimatu (Wojciechowska, Starkel). Uwa¿a siê, ¿e konsekwencj¹ tych
procesów bêdzie wzrost czêstotliwoœci zjawisk ekstremalnych: suszy, intensywnych opadów,
powodzi. Rozbudowany system retencji wody ma z³agodziæ negatywne oddzia³ywanie tych zjawisk, zw³aszcza jeœli bêdzie umiejêtnie ³¹czony z odpowiednim zagospodarowaniem przestrzennym. Starkel i Kundzewicz zalecaj¹, aby dla obszarów górskich przyj¹æ takie kierunki zagospodarowania przestrzennego jak przebudowa sk³adu gatunkowego zbiorowisk leœnych i wzrost ich
area³u, ograniczenie gruntów ornych na korzyœæ u¿ytków zielonych i sadów, ograniczanie gêstoœci dróg przyspieszaj¹cych sp³yw powierzchniowy, powiêkszanie retencji wody, szczególnie polegaj¹cych na zatrzymywaniu wód gruntowych, meliorowanie jedynie stoków osuwiskowych zagra¿aj¹cych infrastrukturze, budowa zbiorników retencyjnych, jak równie¿ wycofanie siê z zabudow¹ z terenów s¹siaduj¹cych z korytami cieków i ze stromych stoków.
Zwiêkszenie retencji wody mo¿na osi¹gn¹æ na wiele sposobów. Kluczowe znaczenie
ma tutaj odpowiednia gospodarka przestrzenna na obszarze zlewni. Nie jest to ³atwe zadanie w
przypadku ograniczenia wielkoœci dostêpnej przestrzeni, z czym mamy do czynienia w naszym
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regionie. Nale¿y jednak d¹¿yæ do ograniczania zabudowy obszarów, które stanowi¹ naturalne
tereny zalewowe (doliny rzeczne), a na obszarach zabudowanych d¹¿yæ do zmniejszenia powierzchni obszarów utwardzonych. Koniecznie nale¿y chroniæ zbiorniki wodne, w tym równie¿
niewielkie œródpolne i œródleœne oczka wodne, nawet jeœli nie przejawiaj¹ sob¹ istotnych wartoœci gospodarczych.
Istotn¹ rolê mog¹ równie¿ spe³niæ programy ma³ej retencji, uwzglêdniaj¹ce zarówno obiekty retencji technicznej (zbiorniki wodne, zbiorniki suche, urz¹dzenia melioracji wodnych nawadniajaco-odwadniaj¹cych), jak i nietechnicznej (zalesienia, zadrzewienia œródpolne, zielone strefy ochronne wokó³ zbiorników i cieków wodnych). Warto podkreœliæ, ¿e retencja wody z wykorzystaniem mechanizmów naturalnych pozwala równie¿ na zwiêkszone samooczyszczanie siê wody,
co ma niebagatelne znaczenie z uwagi na pogarszaj¹c¹ siê jakoœæ wód w regionie.
3. Zwiêkszanie retencji wody na terenach podgórskich
Tereny podgórskie charakteryzuj¹ siê stosunkowo wysokimi œredniorocznymi sumami
odpadów. W województwie œl¹skim najni¿sze wartoœci s¹ odnotowywane w rejonach Czêstochowy (ok. 600 mm rocznie), najwy¿sze (nawet do ok. 1300 mm rocznie) na stokach Beskidów.
Wynika z tego, ¿e na terenach podgórskich szczególnie warto podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na
celu hamowanie odp³ywu wody.
Zwiêkszenie retencji wodnej mo¿na osi¹gn¹æ poprzez zapewnienie odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego w zlewni. Ponownie nale¿y podkreœliæ niezwykle istotn¹ rolê
zagospodarowania dolin rzecznych i utrzymania ich w mo¿liwie naturalnym stanie. W przypadku
Beskidów konieczna jest aktywna ochrona lasów (w tym zalesianie), aby zapobiec znikniêciu
lasów z beskidzkich stoków. Nale¿y pamiêtaæ o ochronie wszystkich lokalnych zbiorników wodnych oraz mokrade³, torfowisk, bagien itp., jak równie¿ o odtworzeniu i rozbudowie systemu
ma³ych zbiorników wodnych.
Na terenach podgórskich mo¿liwe s¹ ró¿nego typu zabiegi techniczne (ma³e zbiorniki
wodne, jazy, zastawki itp.), jak równie¿ nietechniczne (zalesienia, zadrzewienia, roœlinne pasy
ochronne, ochrona oczek wodnych, stawów wiejskich, mokrade³ itp.). Powinny one prowadziæ
do spowolnienia lub powstrzymania odp³ywu wody przy jednoczesnym odtwarzaniu naturalnego
krajobrazu.
Retencja wody na terenach leœnych mo¿e zostaæ zwiêkszona przez dolesienia, przebudowê lasów w kierunku zgodnoœci z siedliskiem, gdy¿ takie lasy s¹ bardziej odporne na wp³yw
czynników zewnêtrznych, d¹¿enie do wzbogacania gatunkowego lasów, wzbogacanie warstwy
runa i podszytu. Formu³uje siê równie¿ konkretne zalecenia dotycz¹ce samej gospodarki leœnej:
prowadzenie zwózki œciêtych drzew tak, aby nie zwiêkszaæ erozji, nie niszczyæ runa i podszytu.
Nale¿y zapobiegaæ tworzeniu siê rynien w dó³ stoku, ograniczaæ zrêby w dolinach cieków, a tak¿e odtwarzaæ biologiczn¹ zabudowê potoków, pozostawiaæ czêœæ pni le¿¹cych w poprzek potoków (przegradzaj¹cych nurt wody), unikaæ lokalizowania dróg wraz z zabezpieczaj¹cymi je murami bezpoœrednio przy potokach.
Retencja na terenach rolniczych. Przede wszystkim konieczna jest odbudowa zastawek na rowach melioracyjnych. Wed³ug Mioduszewskiego (za Jankowskim) w ca³ym kraju pojemnoœæ rowów i cieków istotnych dla potrzeb rolnictwa przekracza 500 mln m3. Nawet czêœciowe ich wykorzystanie mo¿e w istotny sposób przyczyniæ siê do wzrostu zasobów wodnych. Istotne równie¿ by³oby wykorzystanie zdolnoœci retencyjne podmok³ych ³¹k i pastwisk, zw³aszcza ¿e
tego typu biocenozy charakteryzuj¹ siê wysokimi wartoœciami przyrodniczymi. Jankowski proponuje równie¿ budowê zbiorników ma³ej retencji na koñcu systemów melioracyjnych - przed ujœciem do cieku wodnego, a tak¿e tworzenie ochronnych pasów zieleni œredniej i wysokiej na
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styku pole orne - brzeg rzeki oraz maksymalne ograniczanie wycinania pasów zadrzewieñ przy
rowach melioracyjnych. Zadrzewienia brzegów rowów i cieków wodnych przyczyniaj¹ siê równoczeœnie do znacznego zmniejszenia zanieczyszczeñ obszarowych.
Zwiêkszanie retencji wodnej jest mo¿liwe równie¿ dziêki odpowiednich zabiegach agrotechnicznych - Jankowski podaje, ¿e szczególnie wa¿ne by³oby nieu¿ywanie sprzêtu ubijaj¹cego warstwê gleby pod warstw¹ orn¹ i rozluŸnienie tej warstwy, zwiêkszenie udzia³u próchnicy w
glebie, orka w poprzek stoku, tworzenie tarasów, stosowanie poplonów, niewypalanie traw i œciernisk, utrzymywanie i odtwarzanie œródpolnych oczek wodnych.
Retencja wody na terenie torfowisk i mokrade³
Szacuje siê, ¿e kubatura 40 mld m3 polskich torfowisk gromadzi co najmniej 35 mld m3
wody. Zgromadzona w nich woda pokry³aby nasz kraj warstw¹ o gruboœci 110 mm.
Sposób przechowywania wody w utworach torfowiskowych jest bardzo swoisty i w szczególny sposób wp³ywa na kszta³towanie siê rozk³adu odp³ywu wód z torfowiska w ci¹gu roku.
Odp³ywy te s¹ wiêksze w miesi¹cach letnich po silnych opadach, nieco mniejsze póŸn¹
jesieni¹. Cech¹ charakterystyczn¹ jest niewielkie natê¿enie parowania. Roczny rytm odp³ywu z
torfowisk jest wiêc odmienny od rytmu retencji otwartych zbiorników, gdzie najwiêkszy odp³yw
ma miejsce w porze wiosennych wezbrañ.
Z powy¿szego wynika, ¿e torfowiska i mokrad³a s¹ utworami szczególnie cennymi, jeœli
chodzi o ich mo¿liwoœci retencjonowania wody i dlatego warto podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu
zapewnienie ich ochrony, tym bardziej ¿e w wielu przypadkach dosz³o do zdegradowania ich
funkcji poprzez stosowanie melioracji odwadniaj¹cej.
Form¹ aktywnego przeciwdzia³ania tym zjawiskom jest d¹¿enie do renaturalizacji torfowisk, co ma przywróciæ im przede wszystkim zdolnoœæ do retencjonowania wody i procesów
bioakumulacji. Skuteczn¹ ochron¹ naturalnych œródleœnych otwartych mokrade³ jest ich ca³kowite wy³¹czenie z gospodarki leœnej i objêcie prawn¹ ochron¹. Zalesienie torfowiska, jako metoda
podniesienia retencji glebowej, nie zawsze jest zjawiskiem po¿¹danym.
Najprostszym sposobem rewitalizacji mokrade³, prowadzonej w celu przywrócenia ich
zdolnoœci retencyjnej, jest zmniejszanie odp³ywu wody za pomoc¹ ró¿nych urz¹dzeñ technicznych, takich jak sta³e zastawki, zastawki z regulowanym poziomem wody, likwidowanie rowów
melioracyjnych, sypanie grobli i wa³ów, wykonywanie progów dennych w ciekach itp.
Iloœæ wody zretencjonowanej w torfowiskach jest doœæ trudna do oceny. Zale¿y od wielu
czynników, takich jak mi¹¿szoœæ pok³adów torfowych, warunki dop³ywu i odp³ywu wody. Szacuje
siê, ¿e objêtoœæ wody magazynowana w torfowiskach stanowi równowartoœæ 1/3 opadu. St¹d
przy œredniej wielkoœci opadu 500 mm na obszarze 1 ha torfowiska wielkoœæ retencji wody wynosi:

V = 10 000 m2 Í 0,333 Í 0,5 m = 1665 m3
4. W jaki sposób ró¿ne instytucje mog¹ realizowaæ cele zwi¹zane z retencj¹ wody
w zlewni
Dzia³ania zwiêkszaj¹ce retencjê wody mog¹ byæ bardzo ró¿norodne i st¹d wymagaj¹
zaanga¿owania wielu ró¿nych instytucji. Uzyskanie dobrych efektów w tym zakresie jest zatem
uwarunkowane podjêciem wspó³pracy przez te podmioty.
Przepisy obowi¹zuj¹cego prawa nie precyzuj¹, który organ administracji publicznej jest
odpowiedzialny za koordynowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy retencji wody. Ustawa -
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Prawo wodne w art. 81 wskazuje, ¿e ochrona przed powodzi¹ (co jest jednym z celów retencji
wody) jest zadaniem organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Zgodnie z art. 89 tej ustawy organem w³aœciwym sprawach gospodarowania wodami jest Prezes KZGW. Z drugiej strony
powsta³y wojewódzkie programy ma³ej retencji, opracowane przez wojewódzkie zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych i przyjête przez sejmiki wojewódzkie. W programach tych ujmowano
przede wszystkim dzia³ania polegaj¹ce na budowie zbiorników wodnych.
Poniewa¿ jednak zwiêkszanie retencji wody w zlewni mo¿e byæ prowadzone w sposób
bardziej kompleksowy, wskazane by³oby w³¹czenie siê do tych dzia³añ równie¿ innych instytucji,
niekoniecznie bezpoœrednio zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹. Przyk³adowo, podczas przygotowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego mo¿na uwzglêdniaæ takie oddzia³ywania, jak ograniczanie zabudowy w s¹siedztwie koryt cieków czy ograniczanie utwardzania nawierzchni do niezbêdnych powierzchni. Instytucje odpowiedzialne za doradztwo rolnicze
mog¹ informowaæ rolników o zabiegach agrotechnicznych zwiêkszaj¹cych retencjê wód, o po¿ytecznym oddzia³ywaniu zadrzewieñ œródpolnych i ochronnych pasów zieleni wzd³u¿ cieków wodnych. S³u¿by odpowiedzialne za gospodarkê leœn¹ i ochronê przyrody powinny otoczyæ szczególn¹ trosk¹ torfowiska i mokrad³a. Szczególnie interesuj¹c¹ inicjatyw¹ by³oby wykorzystanie
istniej¹cych urz¹dzeñ melioracji wodnych - w wielu przypadkach stosunkowo niewielkim nak³adem mo¿na je przekszta³ciæ w urz¹dzenia nawadniaj¹co-odwadniaj¹ce.
Pewne dzia³ania zwiêkszaj¹ce retencjê wody mog¹ realizowaæ nawet w³aœciciele budynków jednorodzinnych poprzez utrzymywanie mo¿liwie najmniejszych powierzchni szczelnych
na terenie swoich nieruchomoœci. Woda deszczowa, o ile nie jest zanieczyszczona szkodliwymi
substancjami sp³ukanymi z nawierzchni, bêdzie po¿yteczniejsza, jeœli bêdzie mog³a swobodnie
wsi¹kn¹æ w grunt, ni¿ jeœli sp³ynie kolektorem kanalizacji deszczowej do odbiornika.
5. Aktualizacja Programu ma³ej retencji dla województwa œl¹skiego
Samorz¹d województwa œl¹skiego przyst¹pi³ do aktualizacji Programu ma³ej retencji dla
województwa œl¹skiego. Potrzeba jego aktualizacji wynika z zapisów zawartych w samym Programie. Program ma³ej retencji dla województwa œl¹skiego ma charakter otwarty, co oznacza, ¿e
przewiduje siê jego okresowe uaktualnianie w celu jak najlepszego dostosowania do potrzeb.
Otwartoœæ tego dokumentu mo¿na równie¿ rozumieæ jako mo¿liwoœæ ujmowania w nim
obiektów zg³aszanych przez ró¿ne instytucje - samorz¹dy, podmioty, osoby fizyczne zainteresowane realizacj¹ obiektu ma³ej retencji wodnej. Mo¿liwe jest uwzglêdnienie w tym programie zarówno zbiorników wodnych o pojemnoœci mniejszej ni¿ 5 mln m3 wody, jak i realizacji innych
dzia³añ, w tym elementów tzw. retencji nietechnicznej.
Wnioski o ujêcie poszczególnych obiektów w aktualizacji Programu mo¿na sk³adaæ do
koñca wrzeœnia 2008 r. w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego lub Œl¹skiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w Katowicach.
Wydaje siê, ¿e aktualizacja Programu stanowi dobr¹ sposobnoœæ nawi¹zania wspó³pracy pomiêdzy osobami i instytucjami zainteresowanymi tym aspektem zrównowa¿onego zarz¹dzania
zasobami wodnymi.
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REFERAT 7: "Wykorzystanie naturalnych Ÿróde³ energii - energetyka
wodna oraz retencja i ochrona przeciwpowodziowa w Norwegii"
Pani dr in¿. Ewa Kwast - Royal Norwegian Embassy.
Norwegia jest krajem o najwy¿szym w œwiecie stosunku iloœci naturalnych zasobów energetycznych do liczby mieszkañców. Najwa¿niejszym z tych zasobów jest woda. Ponad 99%
energii elektrycznej generowana jest w elektrowniach wodnych. Ich ³¹czna zainstalowana moc
netto przekracza 27 tysiêcy MW. Liczba elektrowni wodnych o mocy powy¿ej 1MW wynosi blisko
600.
Ju¿ we wczesnym œredniowieczu si³a norweskich wodospadów wykorzystywana by³a do
wprawiania w ruch kó³ m³yñskich. Pod koniec dziewiêtnastego wieku nadesz³a elektryfikacja,
która pozwoli³a okie³znaæ mnogoœæ arterii wodnych i dostarczaæ energiê do fabryk oddalonych
od Ÿród³a energii. Energia wodna po³o¿y³a zatem podwaliny pod uprzemys³owienie Norwegii.
Najbardziej dynamiczne fazy rozwoju przemys³u hydroenergetycznego w Norwegii przypad³y na lata 1910-1925 i 1960-1985. Ju¿ w pierwszych dekadach dwudziestego wieku energia
wodna bardzo u³atwi³a w Norwegii rozwój energoch³onnych ga³êzi przemys³u. Po II Wojnie Œwiatowej bran¿e o intensywnym zu¿yciu energii - produkcja aluminium, przemys³ elektrochemiczny
i elektrometalurgiczny - mocno siê w Norwegii rozwinê³y w zwi¹zku z odbudow¹ kraju po zniszczeniach wojennych.
Pod koniec lat trzydziestych ubieg³ego stulecia 20% ludnoœci Norwegii nie mia³a dostêpu do elektrycznoœci, w zwi¹zku z czym w³adze uruchomi³y w 1938 r. specjalny program elektryfikacji kraju finansowany z bud¿etu pañstwa. Jego celem by³o zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostêp do sieci energetycznej. Po zakoñczeniu okupacji niemieckiej system
ten zosta³ reaktywowany i ju¿ w latach piêædziesi¹tych cel ten zosta³ praktycznie osi¹gniêty.
Eksploatacja zasobów wodnych przebiega w Norwegii pod œcis³¹ kontrol¹ organów w³adzy centralnej. W zale¿noœci od skali inwestycji przetargi na koncesje dla elektrowni wodnych
nadzorowane s¹ przez Storting (norweski parlament), Rz¹d, Ministerstwo ds. Ropy Naftowej i
Energii lub norwesk¹ Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE). Szeroko zakrojone lub
kontrowersyjne projekty s¹ zwykle przedk³adane do rozpatrzenia w Stortingu.
Struktura sektora przesy³u energii elektrycznej odzwierciedla sposób, w jaki system ten
rozwija³ siê wraz z up³ywem czasu. Pierwsze elektrownie powstawa³y i dzia³a³y lokalnie w celu
dostarczania energii dla rodz¹cego siê przemys³u i na ogó³ stanowi³y jego w³asnoœæ. Z czasem
by³y one w³¹czane do systemu ogólnokrajowego, w konsekwencji czego powsta³ uk³ad ³¹cz¹cy
wiele obiektów o ró¿nej strukturze w³asnoœciowej i ro¿nej formie organizacji, nale¿¹cych czê-
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œciowo do lokalnego sektora prywatnego, czêœciowo zaœ do sektora publicznego na szczeblu
gminnym, wojewódzkim lub ogólnokrajowym. Ta zró¿nicowana struktura jest widoczna do dziœ.
Norwegia jest szóstym pod wzglêdem wielkoœci producentem energii wodnej na œwiecie. Norweski sektor hydroenergetyczny zosta³ zaprojektowany tak, by uwzglêdniaæ zmiennoœæ
naturalnej poda¿y wody w elektrowniach oraz dostosowywaæ produkcjê do sezonowych wahañ
w zapotrzebowaniu. W zbiornikach wodnych zatrzymuje siê wodê z nadwy¿ek powsta³ych w
latach mokrych i wykorzystuje j¹ w latach o niskich opadach. U³atwia to koordynacjê dzia³añ z
krajami korzystaj¹cymi z energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach cieplnych. Obrót energi¹ miêdzy Norwegi¹ a innymi krajami odbywa siê w ramach Nordel i Nord Pool - skandynawskiej gie³dy energii elektrycznej.
Pod koniec lat 60-tych Norwegia wkroczy³a w wiek ropy naftowej i w 1975 roku sta³a siê
eksporterem netto ropy naftowej i gazu. Kryzys naftowy w 1973 roku doprowadzi³ do nowego,
miêdzynarodowego zainteresowania odnawialnymi Ÿród³ami energii jako alternatywy dla paliw
kopalnych oraz ze wzglêdu na ochronê œrodowiska. Do nowych form energii odnawialnej, nad
którymi pracuj¹ w Norwegii naukowcy i technolodzy, nale¿¹ m.in. praktyczne wykorzystanie energii
p³ywów morskich, energii wiatru, pomp ciep³a oraz energii biomasy, u¿ywanej g³ównie do produkcji ciep³a, a tak¿e pozyskiwania i wykorzystywania biopaliw (bioetanol i biodiesel). Biomasa
jest najstarszym Ÿród³em energii w Norwegii, a drewno opa³owe nadal u¿ywane jest powszechnie do celów grzewczych.
W pierwszych fazach rozwoju energetyki norweskiej przyjê³o siê, ¿e odpowiedzi¹ na
ka¿dorazowy wzrost zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ by³o budowanie nowych obiektów
hydroenergetycznych. Jednak w po³owie lat 90-tych rozbudowê hydroenergetyki mocno wyhamowano. Coraz szerzej podejmowany by³ temat alternatywnych Ÿróde³ energii. Zaczêto rozwa¿aæ mo¿liwoœæ wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa, a rz¹d podj¹³ decyzjê o wybudowaniu
dwóch elektrowni gazowych. Sta³o siê to przedmiotem gor¹cej debaty i spotka³o siê z protestami
dzia³aczy na rzecz ochrony œrodowiska.
Od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych w norweskich oœrodkach naukowo-badawczych prowadzone s¹ szeroko zakrojone badania nad energi¹ j¹drow¹. Plany budowy elektrowni dzia³aj¹cych w oparciu o uran zosta³y odrzucone przez Storting w 1979 roku. Obecnie trwaj¹ prace nad
wykorzystaniem jako paliwa toru, co w opinii naukowców stanowi pocz¹tek du¿ego prze³omu w
energetyce j¹drowej.
Konsekwencj¹ topografii i stanu hydrometeorologicznego jest skoncentrowanie opadów
na zachodzie kraju, co okresowo prowadzi do du¿ego zró¿nicowania w poziomie wód w systemie rzek i wodospadów. Du¿a liczba jezior i innych naturalnych zasobów wód na du¿ych wysokoœciach, w rzadko zaludnionych lub niezamieszka³ych obszarach górskich, umo¿liwi³a wybudowanie licznych tam i zbiorników regulacyjnych, w których mo¿na magazynowaæ wodê z okresu
wiosennego, letniego i jesiennego, a wykorzystywaæ j¹ zim¹. Stworzone systemy retencji wody
odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w ochronie przeciwpowodziowej kraju.
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