
III. 1.9. ZAGROŻENIA POWODZIAMI I OSUWISKAMI 

ZAGROŻENIA POWODZIAMI 

Z wezbraniami mamy do czynienia podczas każdorazowego znacznego podniesienia się 
zwierciadła wody w rzece. W rzekach województwa śląskiego mamy do czynienia najczęściej  
z wezbraniami o charakterze roztopowym oraz wezbraniami opadowymi (z deszczów 
nawalnych, frontalnych i rozlewnych). Bardzo rzadko i tylko na większych rzekach może 
dochodzić do wezbrań zimowych o charakterze zatorowym bądź śryżowym. Natomiast po-
wodzią nazywamy jedynie te wezbrania, które prowadzą do powstania strat gospodarczych.  

Z racji znacznego zróżnicowania warunków środowiska geograficznego województwa 
śląskiego terminy oraz charakter wezbrań i powodzi wykazują duże różnice czasowe i przes-
trzenne. W południowej, górskiej i pogórskiej części województwa najwięcej wody odpływa  
w czasie wiosennych roztopów, jednak odpływ ten jest rozłożony w czasie, stąd największe 
wezbrania i powodzie występują w tym regionie latem, w lipcu i sierpniu (miesiące o naj-
wyższych sumach opadów w przebiegu rocznym). Podobne w charakterze do górskich są 
zlewnie położone w wyżynnej części województwa śląskiego. Letnie opadowe wezbrania  
i powodzie mogą pojawiać się także w pozostałych częściach województwa. 

W nizinnych częściach województwa oprócz opadowych wezbrań i powodzi letnich mo-
gą także pojawiać się wiosenne wezbrania i powodzie roztopowe, szczególnie po występo-
waniu zim z trwałą i grubą pokrywą śnieżną. 

Do analizy zagrożeń powodziowych wykorzystano głównie mapę hydrograficzną Polski 
w skali 1:50 000 oraz wybrane elementy z „Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa śląskiego” opracowanego przez BPP w Częstochowie. 

Zaznaczone na rycinie III.1.9/1 obszary zalewane dotyczą nie tylko terenów 
zalewanych wodami rzecznymi podczas wezbrań i powodzi, ale także wodami ze spływu 
powierzchniowego, utrudnionego spływu wskutek działalności gospodarczej (np. w otoczeniu 
zbiorników retencyjnych, kanałów, na terenach poeksploatacyjnych osiadań górniczych), a 
także w wyniku zahamowania odpływu wód podziemnych. Bardzo istotnym elementem jest 
także wyodrębnienie obszarów chronionych przed bezpośrednim zalewem wodami 
rzecznymi podczas wezbrań przez wały przeciwpowodziowe i groble. 

Obszary zagrożone zalewami powodziowymi koncentrują się w dolinach większych 
rzek, jednak w centralnej części województwa śląskiego występują także obszary zalewane 
na skutek obniżania się powierzchni terenu z powodu prowadzenia podziemnej eksploatacji 
górniczej. Na takich obszarach „powodzie” z reguły nie mają żadnego uzasadnienia w prze-
biegu zjawisk meteorologicznych.  

W dorzeczu Odry wezbrania i powodzie dotykają szczególnie następujących terenów: 

− dolina Odry na całym odcinku przebiegającym przez teren województwa; 
− dolina Olzy w rejonie Pogwizdowa, ujścia Szotkówki oraz ujścia Olzy do Odry; 
− dolina Piotrówki (dopływu Olzy); 
− dolina Psiny i Troji; 
− dolina Rudy w rejonie Rybnika oraz na odcinku poniżej zbiornika rybnickiego; 
− dolina Suminy; 
− dolina Bierawki poniżej Tworoga Małego; 
− dolina Kłodnicy; 
− dolina Małej Panwi; 
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− dolina Warty poniżej Częstochowy na całym odcinku przebiegającym przez teren 
województwa; 

− dolina Liswarty poniżej Panoszowa. 

Natomiast w dorzeczu Wisły wezbrania i powodzie największe rozmiary osiągają na 
następujących obszarach: 

− dolina Wisły – rozmiary terenów zalewowych rosną wraz ze wzrostem dorzecza; 
− dolina Pszczynki poniżej Pszczyny; 
− dolina Gostyni w rejonie Tychów i Bierunia Starego; 
− dolina Przemszy poniżej Jaworzna; 
− dolina Czarnej Przemszy powyżej Siewierza; 
− dolina Białej Przemszy na odcinku od Sławkowa do ujścia Sztoły; 
− dolina Bobrka w Sosnowcu; 
− dolina Soły i jej dopływu Koszarawy; 
− dolina Pilicy wraz z dolinami dopływów – Żebrówki i Białej. 

Bardzo istotnym elementem są także wyznaczone obszary zagrożone falą awaryjną. 
Dotyczy to terenów, które mogą ulec zalaniu w razie uszkodzenia zapór zbiorników wodnych. 
Wielkość powierzchni terenów zagrożonych falą awaryjną zależy głównie od rozmiarów 
zbiornika wodnego oraz od konfiguracji terenu. Stąd największy areał mogłaby pochłonąć 
fala awaryjna zbiornika goczałkowickiego – jej zasięg przekracza granicę województwa 
śląskiego. Znacznie mniejszy zasięg terytorialny mają fale awaryjne pozostałych zbiorników 
zaporowych: „Przeczyce” na Czarnej Przemszy, „Kozłowa Góra” na Brynicy, „Rybnik” na 
Rudzie i „Poraj” na Warcie. Dla niektórych zbiorników zasięg fali awaryjnej nie został 
wyznaczony (brak danych). 

Poza dolinami rzecznymi tereny zalewane koncentrują się w rejonach pogórniczych 
osiadań terenu: 

− dorzecze Olzy – dolina Szotkówki i jej dopływów: Jastrzębianki i Ruptawki; 
− dorzecze Rudy – zlewnie Potoku Chwałowickiego i Potoku Radziejowickiego; 
− dorzecze Bierawki – dolina Bierawki i górne odcinki jej dopływów – Potoku Krywałdzkiego 

i Potoku Knurowskiego, a także w obszar źródliskowy Potoku Gierałtowickiego; 
− dorzecze Kłodnicy – dolina Kłodnicy i jej dopływu – Potoku Bielszowickiego; 
− dorzecze Wisły –  dolina Wisły w rejonie Brzeszcz; 
− dorzecze Pszczynki – ujściowy odcinek doliny oraz zlewnia Dębinki – dopływu Pszczynki; 
− dorzecze Mlecznej; 
− dorzecze Białej Przemszy – zlewnia potoku Bobrek; 

Ponadto zalewiska i podtopienia gruntów występują na obszarze pomiędzy Bytomiem, 
Chorzowem i Świętochłowicami oraz w niecce bytomskiej. 

Ogółem na terenie województwa śląskiego obszary zalewane zajmują powierzchnię 
256 km2, natomiast obszary chronione przed zalewem 770 km2. 

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 stycznia 
2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz 
miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany (Dz. U. nr 6 z dnia 24 
stycznia 2002 r.) na terenie województwa śląskiego jest wskazanych 75 gmin oraz 366 
miejscowości dotkniętych powodzią, występowaniem osuwisk ziemnych lub huraganów. 

Powódź lipcowa w 1997 roku pokazała, że nie mamy skutecznych sposobów zabez-
pieczenia się przed kataklizmem o takich rozmiarach. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem 

 307



zapobiegającym tragicznym skutkom powodzi oraz zmniejszającym wynikłe z nich straty 
gospodarcze jest ograniczanie zainwestowania w dolinach rzecznych, unikanie lokowania  
w miejscach zagrożonych zalewami powodziowymi obiektów mogących przyczynić się do 
skażenia środowiska, takich, jak: oczyszczalnie ścieków, składowiska surowców i odpadów. 

ZAGROŻENIA OSUWISKAMI 
 

Zagrożenie wystąpieniem osuwisk wiąże się z podatnością podłoża skalnego, 
znacznym nachyleniem powierzchni terenu oraz lokalnym zawodnieniem 
przypowierzchniowych warstw skalnych (źródliska, soczewki wód zawieszonych na 
warstwach słabo przepuszczalnych zwietrzelin). Na terenie województwa ślaskiego dotyczy 
terenów Beskidów oraz Pogórza Śląskiego.  

Aktywacja procesów osuwiskowych nastąpić może wskutek podcięcia stoku robotami 
ziemnymi, nadmiernego obciążenia stoku zabudową, zakłócenia powierzchniowego odpływu 
wód lub dopuszczenia do infiltracji wód opadowych lub powierzchniowych w odsłonięte 
warstwy ilaste. Dopuszczanie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowa dróg 
związana z podcinaniem stoków w miejscach predysponowanych do powstawania osuwisk 
są niewskazane. 

Decyzje administracji geologicznej w sprawach działalności inwestycyjnej, wiążących 
się z potencjalnym zagrożeniem procesami osuwiskowymi, wydawane są obecnie w oparciu 
o Katalog osuwisk wydany przez Instytut Geologiczny, Oddział Karpacki w Krakowie w 
1975r. 

Należy mieć na uwadze, że rejestracja osuwisk przedstawiona w Katalogu osuwisk była 
przeprowadzona w latach 1969 - 1970. Ze względu na możliwość reaktywacji starych, 
nierozpoznanych osuwisk oraz powstania nowych form, aktualna ich ilość na terenie 
Beskidów i Pogórza jest większa. W latach 1968 -1970 zinwentaryzowano w polskiej części 
Karpat Zewnętrznych 6130 osuwisk. Aktualnie Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi 
nowy, zakrojony na szeroką skalę, program inwentaryzacji i badań osuwisk tego obszaru. 
Zakończenie prac i publikacja wyników powinny nastąpić ok. 2005 r. Do wiosny 2003 r. 
zinwentaryzowano ponad 20 000 osuwisk (inf. ustna dr W. Rączkowskiego - Oddział 
Karpacki PIG). 

Obszary zagrożeń osuwiskami przedstawia mapa III.1.9/1. 
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