
II.3.6. WODY POWIERZCHNIOWE I ICH ZASOBY 
 

Przez obszar województwa śląskiego przebiega dział wodny pierwszego rzędu, który 
dzieli je na dwie, mniej więcej równe, części. Część wschodnia i południowo-wschodnia 
województwa znajduje się w obrębie dorzecza Wisły, a część zachodnia i północno-za-
chodnia w obrębie dorzecza Odry. Ponadto, na południu województwa znajduje się niewielki, 
bo liczący zaledwie 24,2 km2, fragment dorzecza Dunaju. Płynie tu rzeka Skaliczanka wraz  
z dopływami, wpadająca później do rzeki Wag – lewostronnego dopływu Dunaju (ryc. 
II.3.6./1). 

 
DORZECZE WISŁY 

Dorzecze Wisły obejmuje około 50% powierzchni województwa. W obrębie dorzecza 
Górnej Wisły, zamkniętej profilem w Zawichoście, wyróżnia się tzw. Małą Wisłę, która sięga 
od źródeł aż do ujścia Przemszy. Do ujścia Przemszy bowiem rzeka ma cechy osobnego 
dopływu Wisły. Od tego miejsca Wisła jest żeglowna i od niego właśnie liczy się długość 
rzeki w kilometrach, zarówno w górę , jak i w dół rzeki. Wisła powstaje z połączenia Białej  
i Czarnej Wisełki, wypływających ze stoków Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Za potok 
źródłowy Wisły uznaje się Czarną Wisełkę, ponieważ jest ona nieco dłuższa od Białej 
Wisełki. Długość Małej Wisły, czyli w przybliżeniu długość Wisły na terenie województwa 
śląskiego wynosi około 100 km, a powierzchnia dorzecza około 1789 km2. Do Małej Wisły 
należy większa część obszaru dorzecza Wisły na terenie województwa. Poza rzekami Małej 
Wisły, część terenu województwa odwadnia Pilica – typowo nizinna rzeka uchodząca do 
Wisły w jej środkowym biegu. Główne dopływy Wisły na terenie województwa śląskiego i ich 
ogólną charakterystykę przedstawiono w tabeli II.3.6./1 
Tabela II.3.6./1 Wisła i jej główne dopływy na terenie województwa śląskiego oraz ich ogólna 
charakterystyka 
 

         
Rzeka 

Długość rzeki 
w granicach 

województwa 
[km] 

  
Profil 

Powierzchnia 
dorzecza 
(po profil)  

[km2] 

Wisła 102,2 Pustynia 3911,7 

Knajka 19 ujście do Wisły 68,8 

Brennica 17,5 ujście do Wisły 89,5 

Iłownica 26,5 ujście do Wisły 201,1 

Wapienica 21,5 Podkępie 52,9 

Biała 28,5 ujście do Wisły 139,1 

Soła 56,7 Oświęcim 1386,0 

Koszarawa 31,3 ujście do Soły 258,3 

Pszczynka 45,8 ujście do Wisły 368,3 

Korzenica 21,2 ujście do Pszczynki 75,1 

Gostynia 32,1 ujście do Wisły 349,0 

Mleczna 22,3 ujście do Gostyni 141,6 

Brynica 54,9 Szabelnia 482,7 

Rawa 19,2 ujście do Brynicy 89,8 

Przemsza 23,8 ujście do Wisły 2121,5* 

Czarna 63,8 po połączenie z Białą 1045,5 
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Przemsza Przemszą 

Biała 
Przemsza 

22,0 po połączenie z Czarną 
Przemszą 

876,6 

Mitręga 19,6 Sulików 79,6 

Pogoria 11,0 Dąbrowa Górnicza 37,3 

Kozi Bród 12,2 ujście do Białej Przemszy 130,4 

Bobrek 17,6 ujście do Białej Przemszy 119,4 

Pilica  47,4 po rozwidlenie koryt w Kuźnicy 1163,8 

Krztynia 24,6 ujście do Pilicy 394,3 

Białka 18,2 ujście do Pilicy 143,7 
*powierzchnia dorzecza podana z uwzględnieniem powierzchni dorzecza Czarnej i Białej Przemszy 

 

DORZECZE ODRY  
Dorzecze Odry zajmuje około 50% powierzchni województwa śląskiego. Południowo- 

-zachodnią część stanowi dorzecze górnej Odry, a północna i północno-zachodnia część 
przypada na fragmenty zlewni Małej Panwi, Liswarty i Warty. Odra bierze swój początek po-
za granicami Polski na zboczu góry Fidluv, w Górach Oderskich w Masywie Czeskim. Dłu-
gość Odry na terenie województwa wynosi około 50 km. Północną część województwa śląs-
kiego odwadnia Warta – trzecia, co do wielkości, rzeka Polski i jest to jednocześnie jej 
obszar źródłowy. Główne dopływy Odry i ich ogólna charakterystyka zostały przedstawione 
w tabeli II.3.6./2 
            Tabela II.3.6./2 Odra i jej główne dopływy na terenie woj. śląskiego oraz ich 
           ogólna charakterystyka 
                            

                          

*powierzchnie dorzecza podane dla obszaru Polski 

 

Rzeka 

Długość rzeki 
w granicach 

województwa [km] 

 

Profil 

Powierzchnia 
dorzecza 

(po profil) [km2]* 

Odra 51 po ujście Rudy bez Suminy  1497,2 

Olza  42,21 ujście do Odry 479 

Piotrówka 26,6 Marklowice 131,4 

Pielgrzymówka 7,4 ujście do Piotrówki 59,8 

Szotkówka 20,0 ujście do Olzy 196,6 

Lesznica 3,5 Godów 88,1 

Psina 24,1 ujście do Odry 559,7 

Sumina 28,7 ujście do Odry 118,3 

Ruda 50,4 ujście do Odry 416,4 

Nacyna 13,4 ujście do Rudy 70,1 

Bierawka 40,1 Tworóg Mały 219,8 

Kłodnica 54,5 Łany Małe 867,2 

Bytomka 22,3 ujście do Kłodnicy 144,5 

Mała Panew 59,0 Krupski Młyn 655 

Stoła 23,0 ujście do Małej Panwi 239,1 

Warta 132,8 Niwiska Dolne 4025,9 

Liswarta 94,1 ujście do Warty 1557,7 
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REŻIM RZEK 
Rzeki w województwie śląskim charakteryzują się trzema typami naturalnych reżimów 

przepływów.  
1. Reżim wyrównany z wezbraniem wiosennym i letnim oraz zasilaniem gruntowo-desz-
czowo-śnieżnym. 

Występuje na wyżynie Śląskiej oraz Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Charakte-
ryzuje się niewielkimi amplitudami przepływów, co związane jest głównie z budowa geolo-
giczną. Występują tu bowiem spękane, wodonośne utwory paleozoiczne i mezozoiczne mo-
gące gromadzić duże zasoby wód. Dzięki temu rzeki są równomiernie zasilane w wodę. 
Wezbrania letnie, spowodowane opadami, mają mniejsze znaczenie od wezbrań wiosen-
nych. 
2. Reżim umiarkowany z wezbraniem wiosennym i letnim oraz zasilaniem gruntowo-desz-
czowo-śnieżnym. 

Jest charakterystyczny dla Niziny Śląskiej. Amplitudy przepływów są tu większe na 
skutek mniejszej retencji tego obszaru i dużymi stratami wody na parowanie. Ze względu na 
nizinny charakter zlewni (powolny spływ wód) codzienne przepływy nie są zbyt zróżni-
cowane, ale już przepływy średnie wykazują dużą nieregularność. Na rzekach tego obszaru 
występują bardzo głębokie niżówki w okresie letnim i jesiennym. 
3. Reżim niewyrównany z równorzędnym wezbraniem wiosną i latem oraz zasilaniem grun-
towo-deszczowo-śnieżnym. 

Obejmuje Beskidy Zachodnie wraz z Pogórzem. Charakterystyczne są tutaj bardzo nie-
wyrównane codzienne przepływy rzek (najbardziej niewyrównane spośród wszystkich rzek 
polskich) spowodowane szybkim spływem powierzchniowym. Szybki spływ powierzchniowy 
uwarunkowany jest bardziej kontynentalnym klimatem tej części obszarów górskich Polski, 
mało przepuszczalnym podłożem fliszowym oraz znacznym nachyleniem stoków. Wys-
tępujące latem duże opady, a wiosną znaczne ilości wody pochodzące z topnienia pokrywy 
śnieżnej powodują duże i dość regularne wezbrania w tych porach roku. 

W związku z bardzo silnymi przekształceniami środowiska naturalnego przez czło-
wieka, na dużej części obszaru województwa śląskiego wykształcił się nowy typ reżimu 
rzecznego – reżim wybitnie wyrównany z zasilaniem antropogeniczno-deszczowo-śnieżnym. 
Charakteryzuje się on wysokimi i wyrównanymi przepływami niskimi i średnimi oraz prze-
wagą zasilania wodami pochodzenia antropogenicznego.  

 
ZASOBY WODNE 

Zasoby wodne województwa śląskiego wykazują dużą różnorodność, co wynika ze 
zróżnicowania środowiska geograficznego. Podstawowe dane o zasobach wodnych rzek 
płynących w województwie śląskim zestawiono w tabelach II.3.6./3 i II.3.6./4.  
Tabela II.3.6./3 Zasoby wodne dorzecza Wisły w województwie śląskim 
 

 
Rzeka 

 
Profil 

Przepływ 
średni 

z wielolecia
[m3/s] 

Powierzchnia 
dorzecza 

[km2] 

Odpływ 
średni 

[mln m3] 

Wydajność 
jednostkowa 
[mln m3/km2] 

Wisła Pustynia 44,4 3911,7 1431,7 0,366 

Brennica Górki Wielkie 1,92 - - - 

Iłownica Czechowice-
Dziedzice 

3,11 193,9 106,6 0,550 
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Wapienica Podkępie 0,92 - - - 

Biała Czechowice-
Bestwina 

3,09 118,3 97,1 0,821 

Soła Oświęcim 20,2 1386,0 668,4 0,482 

Koszarawa Pewel Mała 4,29 - - - 

Pszczyna 1,51 - - - Pszczynka 

Międzyrzecze - 285,4 96,5 0,338 

Korzenica Międzyrzecze 0,64 72,5 19,9 0,274 

Gostynia Bojszowy 3,47 331,0 118,3 0,357 

Mleczna Bieruń Stary 1,40 - - - 

Brynica Szabelnia 5,12 482,7 184,2 0,381 

Przemsza Jeleń 18,8 1995,9 646,4 0,324 

Czarna 
Przemsza 

Radocha 4,38 - - - 

Biała Przemsza Niwka 7,66 876,1 210,7 0,240 

Mitręga Kuźnica Sulikowska 0,46 - - - 

Pogoria Dąbrowa Górnicza 1,20 37,3 39,1 1,048 

Bobrek Niwka 1,12 118,9 51,4 0,432 

Pilica  Szczekociny 2,32 352,8 78,1 0,221 

 
Tabela II.3.6./4 Zasoby wodne dorzecza Odry w województwie śląskim 

 
Rzeka 

 
Profil 

Przepływ 
średni  

z wielolecia
[m3/s] 

Powierzchnia 
dorzecza 

[km2] 

Odpływ 
średni 

[mln m3] 

Wydajność 
jednostkowa 
[mln m3/km2] 

Odra Racibórz Miedonia 65,4 6744,0 2235,6 0,331 

Olza  Cieszyn 8,30 453,5 264,3 0,582 

Piotrówka Zebrzydowice 1,13 - - - 

Szotkówka Gołkowice 1,52 - - - 

Psina Bojanów 2,10 519,8 72,5 0,139 

Sumina Nędza 0,64 94,4 20,2 0,214 

Ruda Ruda Kozielska 3,34 381,9 116,8 0,306 

Nacyna Rybnik 0,87 - - - 

Bierawka Tworóg Mały 1,79 219,8 65,7 0,298 

Kłodnica Gliwice 5,86 444,0 221,8 0,499 

Bytomka Gliwice 2,52 136,5 90,8 0,665 

Mała Panew Krupski Młyn 4,30 655,0 158,8 0,242 

Stoła Wesoła 1,47 - - - 

Warta Działoszyn 25,4 4088,5 873,5 0,214 

Liswarta Kule 8,03 1557,0 275,2 0,177 
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Ważnym elementem charakterystyki zasobów wodnych jest analiza ich zmienności  
w ciągu roku. Można ją zobrazować, wykorzystując tzw. miesięczny współczynnik zmiennoś-
ci przepływu. Jest to stosunek przepływu średniego danego miesiąca w wieloleciu do śred-
niego przepływu rocznego. Wartości miesięcznych współczynników zmienności przepływu 
dla wybranych rzek województwa śląskiego przedstawiają ryciny II.3.6./2 – II.3.6./7. 
 
 
 
Ryc. II.3.6./2 Współczynniki zmienności średnich wieloletnich przepływów miesięcznych dla 
rzeki Wisły w profilach Wisła i Pustynia.                          
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Ryc. II.3.6./3 Współczynniki zmienności średnich wieloletnich przepływów miesięcznych dla 
rzeki Wapienicy w profilu Podkępie.                          
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Ryc. II.3.6./4 Współczynniki zmienności średnich wieloletnich przepływów miesięcznych dla 
rzeki Pogorii w profilu Dąbrowa Górnicza.                          
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Ryc. II.3.6./5 Współczynniki zmienności średnich wieloletnich przepływów miesięcznych dla 
rzeki Pilicy w profilu Szczekociny. 
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Ryc. II.3.6./6 Współczynniki zmienności średnich wieloletnich przepływów miesięcznych dla 
rzeki Odry w profilu Miedonia 
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Ryc. II.3.6./7   Współczynniki zmienności średnich wieloletnich przepływów miesięcznych dla 
rzeki Warty w profilu Bobry. 
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ZBIORNIKI WODNE 
 Na obszarze województwa śląskiego nie występują naturalne zbiorniki wodne, jednak 

zagęszczenie antropogenicznych zbiorników wodnych na obszarze samej Wyżyny Kato-
wickiej jest porównywalne z obszarami pojezierzy. Można tu wyróżnić 4 zasadnicze typy 
zbiorników antropogenicznych: 
- zbiorniki poeksploatacyjne (związane z powierzchniową eksploatacją surowców) 

występujące w wyrobiskach, 
- zbiorniki w nieckach osiadania (związane z podziemną eksploatacja kopalin), 
- zbiorniki zaporowe powstałe w dolinach rzecznych, 
- inne zbiorniki antropogeniczne (sztuczne), jak np. osadniki, stawy powstałe  

w zaplanowanym i specjalnie uformowanym kształcie. 
 
Zbiorniki poeksploatacyjne 

Zbiorniki poeksploatacyjne powstają w wyrobiskach będących pozostałością 
prowadzenia eksploatacji metodą odkrywkową. Na obszarze górnośląskim wyrobiska te 
związane są głównie z eksploatacją piasku podsadzkowego a także glin, iłów i skał litych. 
Zestawienie największych tego typu zbiorników przedstawia tabela II.3.6./5. 
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Tabela II.3.6./5 Zbiorniki wodne w wyrobiskach popiaskowych o powierzchni ponad 10 ha na 
obszarze górnośląskim  
 

Nazwa zbiornika Lokalizacja Powierzchnia 
[ha] 

Dziećkowice dolina Przemszy, w okolicy Imielina - 
 -Jelenia 

712 

Dzierżno Duże dolina Kłodnicy, na zachód od Gliwic 615 

Pogoria III Dąbrowa Górnicza 210 

Dzierżno Małe dolina Kłodnicy, na zachód od Gliwic 160 

Balaton Sosnowiec 96 

Chechło w okolicy Tarnowskich Gór  85 

Pogoria I Dąbrowa Górnicza 75 

Sosina w wyrobisku Szczakowa 51 

Siemonia - Rogoźnik w okolicy Rogoźnika 35 

Staw Morawa Katowice-Szopienice 34 

Gliniak I Katowice-Szopienice 21 

Gliniak II Katowice-Szopienice 17 

Borki Katowice-Szopienice 12 

Ewald w okolicy Mysłowic 12 
Źródło: A.T. Jankowski „Antropogeniczne zbiorniki wodne...” 

 
Łącznie wyrobiska popiaskowe zajmują powierzchnię ponad 3000 ha, a w przyszłości 

planowane jest zalanie kolejnego wyrobiska – w Kuźnicy Warężyńskiej o powierzchni 
szacowanej na 420 ha. Wyrobiska po wydobywaniu glin, iłów i skał litych zajmują mniejsze 
powierzchnie i występują na obszarze Wyżyny Śląskiej, najczęściej w pobliżu cegielni. 
Zbiorniki wodne w wyrobiskach po odkrywkowej eksploatacji węgla kamiennego występują 
rzadko (np. w okolicach Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Murcek) gdyż są zasypywane skałą 
płonną lub innymi odpadami 

 
Zbiorniki w nieckach osiadania 

Zbiorniki w nieckach osiadania związane są z eksploatacją węgla kamiennego, a także 
rud cynku i ołowiu metoda na zawał. Zbiorniki te najczęściej są bezodpływowe, ale mogą też 
występować w dolinach rzecznych tworząc zalewiska, np. w dolinie Bierawki, Bobrka, 
Mlecznej. Powierzchnie tych zbiorników zmieniają się w zależności od szybkości osiadania 
terenu, aż dojdzie do ustabilizowania ruchów powodujących osiadanie. Głębokość zbiorni-
ków z reguły nie jest duża (3-4 metry), czasem tylko dochodzi do kilkunastu metrów. Rejo-
nami o największym zagęszczeniu tego rodzaju zbiorników są: 
- niecka bytomska (eksploatacja płytko zalegających rud cynkowych), 
- obszar od Gliwic po Sosnowiec.  
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Zbiorniki zaporowe 
Do głównych zbiorników zaporowych należą: 
1. Zbiornik Goczałkowice na Wiśle, wybudowany w latach 1950-1955. Jego zadaniem jest 

zaopatrzenie w wodę pitną i przemysłową rejonu górnośląskiego i rybnickiego, a także 
pełni funkcje przeciwpowodziowe oraz reguluje niskie przepływy na rzece poniżej zapory. 
Powierzchnia lustra wody wynosi 2990 ha, a średnia objętość zbiornika 120,2 mln m3. 
Rezerwa powodziowa zbiornika  w okresie letnim wynosi 45 mln m3, a w pozostałym 
okresie 38 mln m3. Zaopatrzenie w wodę pitną kształtuje się na poziomie 40 000 m3/dobę 
dla aglomeracji rybnickiej i 220000 m3 /dobę dla aglomeracji katowickiej (1998 r.). 

2. Zbiornik Tresna, czyli „Jezioro Żywieckie” na Sole, pełni przede wszystkim funkcje prze-
ciwpowodziowe ale także i rekreacyjne. Powierzchnia zbiornika wynosi 1000 ha, a obję-
tość 63,7 mln m3. 

3. Zbiornik Międzybrodzie na Sole ma powierzchnię 367 ha, a jego maksymalna pojemność 
wynosi 28,4 mln m3. Jego głównym zadaniem jest współpraca  z elektrownią szczytowo- 
-pompową „Porąbka-Żar” i z należącym do niej, a położonym na szczycie góry Żar 
zbiornikiem wodnym. Poza tym, jest on zbiornikiem wyrównawczym dla zbiornika Tresna 
i również pełni funkcje rekreacyjne. 

4. Zbiornik Czaniec, o powierzchni 46 ha i pojemności 1,3 mln m3, jest zbiornikiem wody 
pitnej dla Katowic i Bielska-Białej. Poza tym woda ze zbiornika zasila stawy rybne i wyró-
wnuje przepływy na rzece poniżej zbiornika. 

5. Zbiornik Wapienica powstał ze spiętrzenia wód potoków Wapienica i Barbara, a jego 
celem jest dostarczanie wody dla potrzeb komunalnych. Pojemność zbiornika wynosi 
1100000 m3, a jego powierzchnia 17,5 ha. 

6. Zbiornik Poraj na Warcie pełni przede wszystkim funkcje przeciwpowodziowe i ma za-
pewnić stały przepływ na Warcie poniżej zbiornika. Poza tym, pełni funkcje rekreacyjne. 
Powierzchnia zbiornika wynosi 497 ha, a pojemność 25,1 mln m3.     

7. Zbiornik Kozłowa Góra na Brynicy powstał w 1938 roku. Jest on częścią systemu za-
opatrzenia w wodę aglomeracji górnośląskiej, a także służy ochronie przeciwpowo-
dziowej. Powierzchnia zbiornika przy maksymalnym stanie wody wynosi 632 ha, a mak-
symalna pojemność 16,75 mln m3. 

8. Zbiornik Paprocany na Gostynce, wybudowany w 1870 roku, spełnia funkcje rekreacyjne. 
9. Zbiornik Łąka na Pszczynce powstał w roku 1983. Służy on dla celów zaopatrzenia  

w wodę przemysłową Rybnickiego Okręgu Węglowego. 
10. Zbiornik Przeczyce na Czarnej Przemszy, istniejący od 1964 roku, z którego woda jest 

wykorzystywana jest na cele przemysłowe. 
11. Zbiornik Rybnicki na Rudzie, oddany do użytku w 1972 roku, jest zbiornikiem wody 

chłodniczej dla elektrowni Rybnik.  
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