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Materiały prezentowane na wykładzie na spotkaniu Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków 
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Janusz Żelaziński 

Jak program Natura 2000 wpływa na skuteczność ochrony 
przeciwpowodziowej 

1. Wprowadzenie 

 Program Natura 2000 obejmuje m. in. doliny rzek polskich, co utrudnia, a 

niekiedy uniemożliwia realizację przedsięwzięć hydrotechnicznych podejmowanych w 

celu ograniczania ryzyka powodzi. Do typowych przedsięwzięć można zaliczyć 

regulację rzek, pogłębianie koryt rzecznych, budowę zbiorników retencyjnych i stopni 

wodnych, budowę nowych obwałowań. Utrudnienia wywoływane przez program 

Natura 2000 są  krytykowane przez hydrotechników. Podejmowane są próby 

ominięcia tych utrudnień poprzez interpretację przepisów, zamawianie opinii i 

ekspertyz wykazujących brak zagrożeń dla chronionych siedlisk oraz tworzenie presji 

społecznej z wykorzystaniem populistycznych haseł typu: „ważniejsze jest życie ludzi 

od życia ptaków objętych ochroną”. 

 Główna teza niniejszego referatu jest następująca: 

 Ponieważ inwestycje hydrotechniczne często zwiększają ryzyko powodzi 
ograniczenie możliwości realizacji tych inwestycji spowodowane programem 
Natura 2000 może zmniejszać ryzyko powodzi. 
 Powyższą tezę postaram się uzasadnić wykorzystując przykłady z praktyki 

krajowej i zagranicznej. 

2. Niewielka skuteczność inwestycji hydrotechnicznych w 
ograniczaniu ryzyka powodzi 

 Gdy piszę te słowa  (10. 11 2011) media pokazują zniszczenia wywołane 

katastrofą powodziową obejmującą północne Włochy i południową Francję czyli 

jedne z najbogatszych regionów Europy gdzie na techniczne środki ochrony 

przeciwpowodziowej wydatkowano ogromne sumy, a inwestycje wykonano zgodnie z 

najwyższymi standardami technicznymi. Oto inne przykłady zawodności 

hydrotechniki 
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 Missisipi 1993 
 Powódź ogarnęła obszar 12 stanów, ewakuowano ponad 37 000 osób, zginęło 

47 osób, zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 40 000 budynków. Straty bezpośrednie 

oszacowano na 15 miliardów dolarów. Pod wodą znalazły się znaczne obszary miast 

nadrzecznych  oraz blisko 5 milionów hektarów terenów rolniczych co równa się 

około 1/6 obszaru Polski. Dążąc do ograniczenia ryzyka powodzi przed 1993 rokiem 

na Missisipi wybudowano 29 stopni wodnych. Wybudowano również 36 wielkich 

zbiorników retencyjnych na dopływach Missisipi. Na tysiącach kilometrów wzniesiono 

potężne obwałowania. Obwałowanie Missisipi rozpoczęto w połowie XIX w. Po 

każdej większej powodzi wały są umacniane i podnoszone. Nie przynosi to jednak 

pożądanych efektów. W 1993 r. obwałowania Missisipi, Missouri i wielu dopływów 

zostały przerwane na odcinkach o długości setek kilometrów. Powódź o podobnie 

katastrofalnych rozmiarach wystąpiła w zlewni Missisipi w 2011 roku. 

  

Ren 1993 i 1995 
 W grudniu 1993 r. podczas świąt Bożego Narodzenia wystąpiła wielka powódź 

na Renie i Mozeli. Zalane zostały Koblencja, Bonn i Kolonia. W Holandii pod wodą 

znalazło się ok. 500 km2 terenu. Nie minęło 13 miesięcy gdy w styczniu 1995 r. na 

Renie ponownie wystąpiła powódź o jeszcze większych rozmiarach. Objęła swym 

zasięgiem również Mozelę, Mozę i Sekwanę tak, że pod wodą znalazły się znaczne 

obszary Niemiec, północnej Francji i Holandii. Przy tej powodzi szczególnie 

uderzający był widok zalanych starych miast - bezcennych zabytków Kolonii, Bonn, 

Koblencji i innych. Ani ta powódź ani wielka woda 1993 r. nie były „powodziami 

stulecia” jak twierdzili dziennikarze, natomiast powodzie o rozmiarach uważanych na 

początku XX wieku za stuletnie wystąpiły na Renie w tym stuleciu pięciokrotnie 

 Ren jest przykładem rzeki najbardziej zabudowanej i przekształconej przez 

człowieka. Wielu autorów nazywa go sztuczną rzeką. Od stuleci wznoszono 

obwałowania. Rozwój energetyki wodnej od połowy ubiegłego stulecia przyczynił się 

do powstania zbiorników i stopni energetycznych. I tak w Szwajcarii na obszarze 

alpejskiej zlewni Renu powstały elektrownie wodne o łącznej mocy 2300 MW, zaś na 

odcinku granicznym Górnego Renu między Niemcami i Francją wybudowano 8 

stopni żeglugowo - energetycznych o łącznej mocy 1100 MW. Przyniosło to pewne 

korzyści transportowe i energetyczne, natomiast istotnie zwiększyło ryzyko powodzi, 

co zostanie opisane w następnych rozdziałach.  
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 Odra 1997 

 Lipcowa powódź 1997 roku w dorzeczu Odry była największą katastrofa 

powodziową w tej zlewni w XX wieku. Spowodowane powodzią szkody oceniono na 

470 milionów euro w Republice Czeskiej, 2,31 miliardów euro w Polsce i 325 

milionów euro w Republice Federalnej Niemiec. W Polsce 54 osoby poniosły śmierć. 

Ewakuowano 106 000 osób, a zalany został obszar ok. 500 000 ha. Zniszczeniu 

uległo 467 kilometrów obwałowań,12 budowli hydrotechnicznych, 47 000 budynków, 

2000 km dróg i linii kolejowych, 1700 mostów 300 zabytków, 973 szkoły, 100 ujęć 

wody, 7 wysypisk odpadów. Odra jest rzeką od dawna uregulowaną i obwałowaną. 

Przed powodzią 1997 roku system ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry 

składał się z następujących ważniejszych elementów technicznych: 

 8 zbiorników w czeskiej części dorzecza, 
 9 większych zbiorników w polskim dorzeczu górnej Odry o łącznej pojemności 

użytecznej 565 mln m3, w tym zbiorniki na Nysie Kłodzkiej (Otmuchów i Nysa) -  

222,5 mln m3 

 12 zbiorników suchych o łącznej pojemności 28,5 mln m3 

 16 polderów o łącznej pojemności 167 mln m3 

 zbiornika Jeziorsko na Warcie o pojemności użytecznej 173 mln m3 

 obwałowań o rozstawie od 400 do 2000 m w postaci ciągłej linii w dół od Koźla do 

Szczecina, (na odcinku Racibórz - Koźle obwałowania nie były nieciągłe).  

Miarą „skuteczności” tego systemu wybudowanego ogromnymi nakładami są 

przytoczone oszacowania strat. 

 

Zbiornik Czorsztyn w 1997 roku.  

Budowa zapory w Czorsztynie na Dunajcu spowodowała protesty organizacji i 

osób zainteresowanych ochroną środowiska. Jednym z głównych argumentów 

zwolenników budowy była rola tej inwestycji w ochronie przeciwpowodziowej. W 

chwili rozpoczęcia normalnej eksploatacji zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn 

- Sromowce wystąpiła w zlewni Dunajca jedna z największych historycznych 

powodzi. W ramach ekspertyzy opracowanej na zlecenie Sejmowej Komisji Ochrony 

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uzyskano odpowiedź na dwa kluczowe 

pytania: 
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 Jaką redukcję maksymalnych stanów wody podczas lipcowej powodzi 1997 roku 

spowodował zbiornik Czorsztyn w kolejnych profilach Dunajca. 

 Jaka jest oczekiwana powtarzalność możliwości uzyskiwania podobnych efektów 

podczas dalszej eksploatacji zbiornika. 

Oto wnioski z ekspertyzy: 

1. Zbiornik Czorsztyn podczas powodzi w lipcu 1997r. zredukował wysokość fali 

powodziowej w dolinie Dunajca na odcinku ok. 40 km poniżej zapory powodując w 

zamieszkałych częściach doliny tj. w okolicach Sromowiec Niżnych, Szczawnicy i 

Krościenka redukcja kulminacji  rzędu 1 - 1,5 metra. 

1. Poniżej ujścia do Dunajca rzek Ochotnicy i Kamienicy redukcja wysokości 

kulminacji spadła poniżej 0,5 m, zaś w okolicach Starego i Nowego Sącza stała 

się niezauważalna. Na wezbrania Wisły zbiornik ten nie ma żadnego wpływu. 

2. Ponieważ w 1997 roku wystąpiła powódź katastrofalna podobną redukcję można 

uzyskać 2 – 3 razy w stuleciu. Przy mniejszych wezbraniach redukcja jest istotnie 

mniejsza, co wykazały przeprowadzone badania symulacyjne. 

3. Potwierdzono możliwość skutecznej ochrony przed powodzią przez zbiorniki o 

dużej (w stosunku do objętości największych fal powodziowych) objętości rezerwy 

powodziowej, lecz tylko odcinków dolin rzecznych położonych pomiędzy 
zaporą, a ujściem większych dopływów o istotnym potencjale 
powodziowym. W miarę przyrostu powierzchni zlewni poniżej zapory 

skuteczność ochrony szybko maleje i praktycznie zanika gdy przyrost ten 

przekracza czterokrotnie powierzchnie zlewni zamkniętej zbiornikiem. 

  
Wisła 2010 

 Letnia powódź 2010 roku spowodowała w zlewni Wisły ogromne szkody, a 

Warszawa była podczas tej powodzi bardzo poważnie zagrożona. Wisła to rzeka od 

dawna obwałowywana i regulowana, a w jej zlewni wybudowano wiele zbiorników 

retencyjnych. Sumaryczne nakłady na te prace były znaczne. Istniejący system 

Ochrony przeciwpowodziowej zawiódł podczas powodzi o średnim okresie 
powtarzalności rzędu 20 – 25 lat. Dowodem, iż powódź 2010 roku nie była 

wywołana wezbraniem o katastrofalnych, czyli rzadko występujących rozmiarach jest 

analiza wyników ponad dwustuletnich obserwacji na wodowskazie warszawskim. 
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Maksymalne stany wody w Warszawie z okresu 1799 - 2010 

Rok 
wystąpienia 

Maksymalny 
zaobserwowany 

stan [cm] 
1844 863 
1813 808 
1867 800 
1855 794 
1839 791 
1960 787 
1962 780 
2010 780 
1891 776 
1903 776 
1845 772 
1884 770 
1947 760 
1924 758 
1838 755 
1889 750 

 Przytoczona tablica kompromituje istniejący system ochrony zważywszy, iż 

obwałowania projektowano zakładając ich odporność na wodę, co najmniej stuletnią. 

3. Jak inwestycje hydrotechniczne wywołują „błędne koło 
ochrony przeciwpowodziowej” 

 Doświadczenia wymienionych w p. 2 wielkich powodzi w kraju i zagranicą oraz 

wielu innych (Pad 1994, rzeki Anglii i Szwajcarii 2000, Wisła 2001 i 2010) wykazały, 

iż dotychczasowa strategia, polegająca głównie na budowie wałów i zbiorników 

retencyjnych jest nieskuteczna, a w wielu przypadkach prowadzi do wzrostu 

zagrożenia życia i szkód powodziowych. Stwierdzono, że wydatki publiczne 

ponoszone na tradycyjne budowle ochrony przeciwpowodziowej powodują w 

konsekwencji wzrost wydatków publicznych na likwidację zwiększonych szkód 

powodziowych na terenach chronionych przez wały i inne budowle. Posłużymy się tu 

przykładem katastrofalnej powodzi na Odrze w 1998 roku ograniczając się do 

jednego typowego przykładu. Wrocławskie osiedle Kozanów wybudowano na 

polderze t. j. obszarze przeznaczonym po powodzi w roku 1903 do świadomego 

zalania wodami powodziowymi, co miało zmniejszyć wysokości kulminacji fali 

powodziowej. Osiedle zostało zniszczone przez powódź. Zniszczenia odbudowano, a 

w następnych latach teren był nadal intensywnie zabudowywany. W roku 2010 

osiedle zostało ponownie częściowo zalane przez powódź o nieporównywalnie 
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mniejszych rozmiarach. Jest to klasyczny przykład zjawiska nazywanego „błędnym 

kołem ochrony przeciwpowodziowej” Ponieważ po powodzi zaplanowano szereg 

działań technicznych które miały zmniejszyć rozmiary wezbrań Odry powstała iluzja 

bezpieczeństwa pozwalająca na beztroski rozwój infrastruktury osiedla w sposób 

wrażliwy na skutki zalania. Jest to postępowanie typowe występujące w Polsce i w 

innych krajach, stanowiące główna przyczynę systematycznego wzrostu szkód 

powodziowych. Oczywiście środki techniczne są niezbędne dla ochrony aglomeracji 

miejskich (n.p. Krakowa Wrocławia, Warszawy Gdańska i wielu innych) 

zlokalizowanych w znacznym stopniu w ternach zalewowych. Miast tych nie 

przeniesiemy w miejsca bezpieczne. Natomiast zgodnie z zasadą Hipokratesa nie 

wolno szkodzić, to jest dopuszczać do dalszego rozwoju infrastruktury wrażliwej na 

skutki zalania na terenach  zalewowych (również obwałowanych !). 

 Kosztowne obwałowanie (zbiornik) tworzy iluzję bezpieczeństwa oraz 
nieograniczony wzrost gęstości zaludnienia i rozwój infrastruktury na terenach 
zagrożonych. Katastrofalne wezbranie niszczy teren "chroniony", co powoduje 
wydatki publiczne na rekompensatę strat, oraz dalsze wydatki na rozbudowę 
systemu ochrony i kolejny wzrost spirali kosztów tworząc błędne koło ochrony 
przeciwpowodziowej. Powyższa konkluzja stanowi podstawową przyczynę 
konieczności zmiany dotychczasowej  nie skutecznej strategii. 

4. Jak niektóre budowle hydrotechniczne powodują wzrost 
maksymalnych przepływów i poziomów wody 

4.1. Regulacja i pogłębianie koryta 

 Po każdej większej powodzi w mediach pojawiają się wypowiedzi sugerujące 

konieczność regulacji rzek i pogłębiania ich koryt (zwanego często odmulaniem.) 

Wykażemy szkodliwość tego typu zabiegów zwiększających ryzyko powodzi. 
 Skutki regulacji rzek karpackich 

 Regulacja, w tym zabudowa progami i zaporami przeciwrumowiskowymi 

karpackich dopływów Wisły rozpoczęła się w XIX wieku i trwa do dnia dzisiejszego. 

Skutki regulacji i tak zwanej zabudowy potoków karpackich opisano w publikacji 

„Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”. Autorami „Zasad...” 

są: Antoni Bojarski, Józef Jeleński, Marek Jelonek, Tadeusz Litewka. Bartłomiej 

Wyżga i Jacek Zalewski. Należy podkreślić, że jest to krytyka skutków regulacji 
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udostępniona przez organizację państwową, odpowiedzialną za gospodarkę wodną i 

zatrudniającą wybitnych, doświadczonych hydrotechników. Nie są to zatem opinie 

organizacji pozarządowych zorientowanych na ochronę środowiska traktowane 

często jako bezzasadne fobie ekologiczne niekompetentnych zielonych, lecz 

zrównoważone opinie specjalistów. 

 „Zasady...” przekonująco dokumentują następujące fakty: 

 W wyniku prowadzonych robót istotnie zwiększyły się zagrożenia 
powodziowe, zwłaszcza poniżej długich odcinków zabudowanych, 
ponieważ przyspieszenie odpływu wody zawsze skutkuje zwiększeniem 
intensywności maksymalnych przepływów powodziowych. 

 Paradoksalnie działania podejmowane w celu zahamowania erozji (zapory 

przeciwrumowiskowe) w sposób groźny zwiększyły jej intensywność. 

 Kosztowne prace prowadzone w celu ograniczenia szkód 
powodowanych przez powodzie i erozję zwiększyły te szkody, 

Regulacja cieku powoduje znaczne przyśpieszenia spływu wód 

powodziowych, bowiem skraca bieg rzeki i ułatwia odpływ. Jest intuicyjnie rzeczą 

oczywistą, że jeżeli ta sama objętość wody przepłynie w krótszym czasie, to 

spowoduje większe natężenie przepływu. W opracowaniu „Ocena wybranych robót 

hydrotechnicznych wykonanych w roku 2004, finansowanych z pożyczki udzielonej 

przez Europejski Bank Inwestycyjny” wykonanym przez organizacje pozarządowe 

wykazano, że jeśli poprzez regulację o 10% przyśpieszymy spływ wód 

powodziowych i jednocześnie o 10% skrócimy długość cieku to można oczekiwać  

wzrostu natężenia maksymalnego przepływu fali powodziowej  o 38%, co oznacza 

bardzo poważny wzrost zagrożenia powodziowego. 

Skutki regulacji I pogłębiania koryta Środkowej Wisły 

 Pogłębianie koryta umożliwia obniżenie poziomu wody, a tym samym może 

zmniejszać ryzyko powodzi w tym ryzyko przerwania wału. Jest to działanie często 

wykorzystywane i zwane wówczas odmulaniem w przypadku rowów melioracyjnych. 

Odmulanie jest wówczas zazwyczaj skuteczne bowiem w rowach takich nie 

występuje, lub jest niewielki transport rumowiska. W przypadku rzeki swobodnie 

płynącej (nie spiętrzonej przez zaporę) prowadzącej w przypadku Wisły Środkowej 

miliony ton rumowiska rocznie skuteczność pogłębiania budzi zasadnicze 

wątpliwości.  Pogłębianie koryta Wisły środkowej jest wypadkową dwóch czynników: 
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regulacji powiększającej erozję oraz poboru z koryta rzeki piasku żwiru dla celów 

budowlanych. Posłużymy się dobrze udokumentowanym przykładem warszawskiego 

odcinka Wisły Środkowej.  

 Żeby osiągnąć istotne obniżenie poziomu wody należy systematycznie 

usuwać (poza wały !) większą ilość rumowiska od ilości prowadzonej przez Wisłę to 

znaczy ok. 2 milionów ton rumowiska rocznie. Są to ilości ogromne i prowadzenie 

takiej działalności byłoby bardzo kosztowne, a tym samym nie realne przy założeniu 

finansowania przez budżet. Jeżeli rumowisko ze względu na skład (pożądany jest 

piasek i żwir) oraz brak istotnych zanieczyszczeń nadaje się do wykorzystania w 

budownictwie można założyć zainteresowanie poborem prywatnych przedsiębiorstw 

dostarczających kruszywo budowlane. Sytuacja taka istniej na Wiśle w okolicach 

Warszawy. Pobory rumowiska przez liczne prywatne firmy zajmujące się sprzedażą 

kruszywa budowlanego od wielu lat często przekraczają ilości rumowiska płynącego 

Wisłą w Warszawie. Spowodowało to 2,5 metrowe obniżenie poziomów wody na 

odcinku Warszawskim w okresach występowania przepływów mniejszych od 
przepływu średniego rocznego (ok. 600 m3/s). Możliwe jest uzyskanie zbliżonego 

efektu na całej Wiśle Środkowej wskutek ciągłego wieloletniego poboru rumowiska, 

jeżeli badania wykażą jego przydatność dla budownictwa oraz jeżeli możliwe będzie 

wprowadzenie decyzją administracyjną nakazu poboru rumowiska tylko w okolicach 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

 Niestety, doświadczenia warszawskie pokazały, że pogłębianie koryta 

skutkuje znacznym obniżeniem poziomu wody podczas suszy i zwiększeniem 
poziomu wody podczas wysokich wezbrań, co zwiększa ryzyko powodzi. W 

przypadku odcinka warszawskiego przyczyna opisanego zjawiska jest następująca. 

Do początku lat sześćdziesiątych koryto Wisły w Warszawie było płaskie. Prawy 

brzeg tworzyły rozległe piaszczyste plaże corocznie zalewane wezbraniami, które 

szczególnie podczas spływu kry niszczyły roślinność nadbrzeżną. Obniżenie 

poziomu dna w nurcie, tam gdzie w sposób ciągły mogą pracować pogłębiarki 

pobierające rumowisko oraz regulacja zwężająca koryto spowodowały całkowitą 

zmianę przekroju poprzecznego rzeki. Powstało wąskie koryto o silnie obniżonym 

dnie, a dotychczasowe plaże znalazły się znacznie powyżej corocznych niewielkich 

wezbrań; obecnie tereny te są zalewne raz na kilka do kilkunastu lat. Spowodowało 

to silny rozwój roślinności – dawne plaże pokrywa obecnie gęsty i wysoki las liściasty 

i bujnie rozrośnięta wiklina. Roślinność ta utrudnia spływ wysokich wezbrań, co 
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spowodowało, że zagrożenie powodziowe Warszawy jest obecnie większe niż 
przed pięćdziesięciu laty. Opisane zjawisko jest dobrze znane i opisane w 

literaturze fachowej. W dolinie Loary, podobnej do doliny Wisły spowodowało to 

całkowity zakaz poboru rumowiska z koryta rzeki. Ze względu na opisane wyżej 
uwarunkowania decyzja o pogłębianiu rzeki swobodnie płynącej wymaga 
starannej analizy uwzględniającej szczególnie stosunek nakładów (kosztów) do 
efektów (ograniczenia szkód powodziowych) oraz możliwość zwiększenia 
zagrożenia powodzią. 

4.2. Obwałowania 

 Obwałowanie powoduje zazwyczaj istotne podniesienie rzędnych zwierciadła 

wody jak również zwiększenie przepływów maksymalnych oraz przyśpieszenie 

przemieszczania się fali powodziowej. 

 Rozwój żeglugi na Renie spowodował od 1817 roku „prostowanie” rzeki tj. 

odcinanie meandrów i regulację koryta tak, że długość Górnego Renu (poniżej 

Bazylei) skrócono z 354 do 273 km, zaś obszar terenów zalewowych zmniejszył się 

wskutek obwałowania tego odcinka z ponad 1000 km2 do 140 km2. Badania 

prowadzone w dorzeczu Renu wykazały, iż wskutek wywołanego obwałowaniem i 

regulacją zmniejszeniu retencji dolinowej powódź o powtarzalności ocenianej na 

początku 20 wieku na 100 lat w stuleciu tym wystąpiła sześciokrotnie. Na odcinku 

Renu Bazylea - Karslruhe regulacja i obwałowania spowodowały, że czas przepływu 

fali powodziowej zmniejszył się z ok. 64 h do 23 h. Zwiększyło to ryzyko nałożenia się 

fal z dopływów bocznych na falę Renu Zjawisko takie wystąpiło w styczniu 1995 r. 

 Zdaniem niemieckich specjalistów, zabudowa hydrotechniczna Górnego Renu 

spowodowała podniesienie przepływów maksymalnych w Kolonii o ok. 700 - 800 

m3/s i odpowiednio stanów wody o 40 cm, podczas gdy okres powtarzalności wody 

uważanej na początku wieku za stuletnią uległ skróceniu do 30 - 40 lat  Zabudowa 

hydrotechniczna na wielką skalę została wykonana również na dopływach Renu: 

Neckarze, Menie, Mozeli i in. oraz przyniosła podobne jak na Renie skutki, tj. 

zwiększenie zagrożenia powodziowego. 

 W Polsce potwierdziły to zjawisko badania przeprowadzone dla Bugu. Dolinę 

dolnego Bugu na odcinku pomiędzy Małkinią, a Brzuzą obwałowano obustronnie 

wałami o rozstawie 400 m. Szerokość naturalnej doliny rzeki sięga 4 km. Na zlecenie 

Hydroprojektu Warszawa zespól pracowników IMGW Warszawa wykonał badania 
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symulacyjne skutków takiego obwałowania. Badania wykazały podniesienie się 
poziomów wody stuletniej sięgające 1, 4m, co oznacza istotny wzrost ryzyka 
powodzi. Skutkiem budowy wałów była m. in. zabudowa doliny, co stanowi 

klasyczny przykład zjawiska błędnego koła ochrony przeciwpowodziowej. 

 Warto odpowiedzieć na pytanie czy można wybudować wały zapewniające 

100% bezpieczeństwo. Otóż z punktu widzenia technicznego jest to możliwe, ale 

stanowi absurd ekonomiczny. Obwałowania takie byłoby zazwyczaj znacznie droższe 

od wartości chronionego mienia, natomiast życie ludzi można i należy chronić 

wykorzystując środki tańsze niż monstrualne wały. Ostatniego stwierdzenia nie 

należy traktować fundamentalistycznie postulując n. p. likwidacje wałów. Wielkie 

aglomeracje miejsko - przemysłowe i miasta historyczne powstawały w dolinach 

zalewowych i funkcjonują wyłącznie dzięki obwałowaniom. Przykładem tego jest w 

Polsce Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Opole i wiele innych. Miasta te 

oczywiście trzeba chronić, a odpowiedź na proponowane współcześnie metody 

ochrony (również obwałowania) zawiera m. in. projekt Dyrektywy Powodziowej Unii 

Europejskiej. Należy natomiast z wielką rezerwą traktować propozycję budowy 
nowych obwałowań rzek dotychczas nie obwałowanych, bowiem wywoła to 
zjawisko błędnego koła ochrony przeciwpowodziowej. 

5. Współczesne poglądy na ochronę przeciwpowodziową 

 Przeprowadzona wyżej i dobrze udokumentowana krytyka przedsięwzięć 

hydrotechnicznych stawia na porządku dziennym pytanie o alternatywne i skuteczne 

sposoby ograniczania ryzyka powodzi. Powodzie opisane w p. 2 oraz katastrofy 

powodziowe następnych lat (Odra 1997, rzeki Anglii i Szwajcarii w 2000 roku, Dunaj i 

Łaba 2002 i in.) wykazały niewielką skuteczność obwałowań regulacji i budowy 

zbiorników retencyjnych, co spowodowało  w krajach rozwiniętych całkowita zmianę, 

dotychczasowej zorientowanej na hydrotechnikę strategii ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 Eskalacja szkód powodziowych pomimo wielkich nakładów na techniczne 

środki ochrony przeciwpowodziowej stała się przyczyną podejmowania intensywnych 

badań. Główne problemy ochrony przeciwpowodziowej omówiono podczas 

nieformalnego spotkania przedstawicieli organów odpowiadających za gospodarkę 

wodną w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, oraz krajach 

kandydujących. Spotkanie odbyło się w Kopenhadze w dniach 21-22 listopada 2002 
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roku. Pracująca pod przewodnictwem Holandii i Francji grupa wiodąca opracowała  
„Dokument zawierający rozwiązania optymalne”. Brak miejsca na szersze 

omówienie tego podstawowego dokumentu. Ograniczymy się do zacytowania 

zakończenia i sformułowania wynikających z tego zakończenia zaleceń. 

Dokument.. kończy się następującym stwierdzeniem:„Należy w miarę 

możliwości uwzględniać opisane w niniejszym dokumencie rozwiązania optymalne, 

szczególnie w zakresie: 

 Zintegrowanego podejścia do zlewni jako całości 

 Akcji uświadamiających dla ludności, zaangażowania ludności i ubezpieczeń 

 Badań, edukacji, i działań nietechnicznych 

 Zagospodarowania terenu, strefowania i oceny ryzyka 

 Działań technicznych i oceny ich wpływu na środowisko oraz na ryzyko powodzi 

 Akcji ratunkowych 

 Zapobiegania rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń. 

 Głównym przesłaniem „Dokumentu...” jest teza iż sukces w ochronie przed 
powodzią można osiągnąć tylko poprzez działania interdyscyplinarne 
(planowanie przestrzenne, systemy ubezpieczeń, edukację, systemy alarmowe, 
sprawną ewakuację, budownictwo hydrotechniczne, oraz przywrócenie 
naturalnych obszarów retencyjnych zniszczonych przez melioracje, 
obwałowania i regulację rzek). Dokument mówi że, eliminacja powodzi jest 
nierealna natomiast racjonalne jest dążenie do minimalizacji ryzyka. Zasady 

omówione wyżej są podstawą nowoczesnej strategii ochrony przeciwpowodziowej.  

 Powstaje w Polsce wiele dokumentów nazywanych strategią natomiast rzadko 

pojęcie to jest właściwie rozumiane. Definicja pochodzącą z teorii gier mówi, że 

strategia to sposób postępowania uczestnika gry pozwalający mu osiągnąć cel gry z 

uwzględnieniem faktu działania innych uczestników gry dążących do osiągnięcia 

swoich celów. Jest to przydatna definicja, bowiem ochronę przeciwpowodziową 

zaliczyć można do tak zwanych „gier z naturą” tj. działań człowieka w których 

zjawiska przyrodnicze są „graczem” (przeciwnikiem). 

Przykład. Celem gry w szachy jest danie mata przeciwnikowi, który ma 

identyczny cel. Strategia gry w szachy to  nie jest seria ruchów związanych z 
konkretną rozgrywaną partią – gracze nie znają tej serii, bowiem nie znają 

odpowiedzi przeciwnika na swoje ruchy. Strategia to sposób postępowania 
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polegający n. p. w początkowej fazie gry na dążeniu do opanowania centrum 

szachownicy. Warto podkreślić tę różnicę, bowiem często strategią ochrony 

przeciwpowodziowej nazywany jest program inwestycyjny. Taki program może i 

powinien być wynikiem przyjętej strategii lecz nie jest strategią. 

Strategią optymalną nazywamy taką strategię, która pozwala osiągnąć cel 

przy minimalnych kosztach. W przypadku ochrony przed powodzią są to koszty 

społeczno - ekonomiczne i ekologiczne. Ustalając strategię należy uwzględniać fakt, 

że podejmowane działania powodują często skutki niekorzystne ze względu na cele 

ochrony przeciwpowodziowej. Przykładowo obwałowanie terenu dotychczas nie 

obwałowanego powoduje rozwój infrastruktury wrażliwej na szkody powodziowe.  

 Wykorzystując terminologię teorii gier siedem wymienionych wyżej działań 

nazywamy strategiami elementarnymi, zaś stwierdzenie, „iż sukces w ochronie 

przed powodzią można osiągnąć tylko poprzez działania interdyscyplinarne” oznacza 

konieczność budowania strategii optymalnej jako kombinacji strategii 
elementarnych. Zasadniczą wadą dokumentów strategicznych i planów ochrony 

przed powodzią opracowywanych w Polsce jest uwzględnianie tylko jednej strategii 

elementarnej, t. j. budownictwa hydrotechnicznego. Jest to przyczyna 
nieskuteczności podejmowanych w Polsce działań. 

 Aktem prawa europejskiego czyniącym opisaną wyżej strategię obowiązkiem 

krajów członkowskich jest Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zrządzania nim 

(zwana Dyrektywą Powodziową) Dyrektywa ta wykorzystuje wnioski zawarte w 

Dokumencie…. Świadczy o tym tytuł Dyrektywy mówiący o zarządzaniu ryzykiem, a 
nie o ochronie przed powodzią jak również przeniesienie do niej zasad dobrej 

praktyki sformułowanych w Dokumencie…. 

 Dyrektywa Powodziowa zobowiązuje kraje wspólnoty do podjęcia działań 

ograniczających zagrożenia dla życia i mienia wywoływanego powodziami. Charakter 

tych działań wynika  bezpośrednio z doświadczeń, badań i analiz prowadzonych w 

wielu krajach, których dobrym podsumowaniem jest cytowany wyżej Dokument… 

 Najważniejsze stwierdzenia i zalecenia są następujące: 

 Powodzie należą do naturalnych zjawisk którym nie sposób całkowicie 
zapobiec. Tym niemniej, drastyczna redukcja naturalnych zdolności 

przeciwpowodziowych dorzeczy, ludzka niegospodarność (budowa nowych 

osiedli i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach zalewowych, a 
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także erozja i obniżenie naturalnego potencjału retencyjnego gleby wskutek 

wycinania lasów i prowadzenia działalności rolniczej w dorzeczach) susze 

oraz globalne ocieplenie przyczyniają się do zwiększenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i pogłębienia wywołanych przez nie 

negatywnych skutków 

 Tradycyjne strategie zarządzania ryzykiem powodziowym, koncentrujące się 

na budowie infrastruktury dla bezpośredniej ochrony ludności, nieruchomości i 

towarów, nie zapewniają takiego bezpieczeństwa, jakiego od nich oczekiwano 

 Opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach zgodnie z 

wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/60/WE z 23 

października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty 

w dziedzinie polityki wodnej dyrektywy 2000/60/WE (zwanej Dyrektywą 

Ramową) oraz planów zarządzania zagrożeniem powodziowym zgodnie z 

Dyrektywą Powodziową stanowią elementy zintegrowanego systemu 

gospodarowania wodami w dorzeczach. Oba wspomniane procesy powinny 

zatem wykorzystać potencjał wzajemnego synergicznego wzmocnienia. 

Celem zapewnienia skuteczności i roztropnego wykorzystania zasobów, 

wprowadzenie w życie Dyrektywy Powodziowej powinno być ściśle 

skoordynowane z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Ramowej. Obydwie 

wymienione dyrektywy nie zostały wprowadzona do polskiego 

ustawodawstwa, co grozi karami ze strony Komisji Europejskiej. 

 Niestety aktualna polska praktyka nie pozwala zaliczyć naszego kraju do 

rozwiniętych. W polskiej praktyce pomija się zazwyczaj fakt iż jedynym całkowicie 
skutecznym sposobem zapobiegania powodziom jest planowanie 
przestrzenne, a w szczególności rezygnacja z wykorzystywania terenów 
zagrożonych zalaniem lub podtopieniem w sposób wrażliwy na skutki zalania i 
podtapiania.  

6. Wnioski 
 Rozwiane zostały  złudzenia co do możliwości kontrolowania przebiegu 

powodzi i ograniczenia rozmiarów klęski przy pomocy urządzeń 

hydrotechnicznych (regulację rzek, budowę obwałowań, budowę zbiorników 

retencyjnych). 
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 Regulacja (w tym pogłębianie koryta) obwałowania i kaskadowa zabudowa 

rzek wybitnie zwiększa zagrożenia powodziowe. 

 Wykorzystywanie hydrotechniki uruchamia zjawisko „błędnego koła ochrony 

przeciwpowodziowej”. Zabudowa hydrotechniczna czyni złudzenie 

bezpieczeństwa, co powoduje zabudowę terenów chronionych. Kolejna 

powódź niszczy wały, zbiorniki zawodzą powodując śmierć ludzi i wielkie 

szkody materialne. Presja społeczna  powoduje kosztowną rozbudowę 

technicznych środków ochrony. Złudzenie bezpieczeństwa powoduje dalszy 

rozwój zabudowy terenów chronionych. Kolejna powódź niszczy zabudowe 

hydrotechniczna i powoduje znaczący wzrost szkód. W Przypadku Missisipi 

opisany cykl powtarza się średnio, co 30 lat. Stwierdzono, że wydatki 

publiczne ponoszone na tradycyjne budowle ochrony przeciwpowodziowej 

powodują w konsekwencji wzrost wydatków publicznych na likwidację 

zwiększonych szkód powodziowych na terenach chronionych przez wały i inne 

budowle. 

 Ograniczenia inwestycyjne tworzone przez program Natura 2000 mogą 
istotnie zwiększyć efektywność programów ochrony 
przeciwpowodziowej wymuszając wykorzystanie środków 
nietechnicznych mniej kosztownych i skuteczniej niż środki techniczne 
zmniejszających ryzyko powodziowe. Możliwe to będzie jedynie 
wówczas, gdy autorzy planów i programów ochrony 
przeciwpowodziowej sięgną do pełnej gamy strategii elementarnych 
wymienionych w p. 5, 


