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Wstÿp
W porównaniu ze skanalizowanymi, granicznymi rzekami w Unii Europejskiej, dynamiczne
procesy morfologiczne na czesko- polskim odcinku Odry sÿ zjawiskiem wyjÿtkowym.
Pa stwa kandydujÿce do Unii Europejskiej – Republika Czeska i Polska, majÿ wyjÿtkowÿ
szans zaproponowania wspólnego odcinka jako modelowego cieku granicznego,
spełniajÿcego warunki dyrektyw Unii Europejskiej dotyczÿcych ochrony przyrody
(79/409/EEC i 92/437/EEC) oraz polityki wodnej (2000/60/ES), zachowujÿc przy tym dobre
stosunki sÿsiedzkie.

1.1

Warunki wyj ciowe
Warto ci przyrodnicze granicznych meandrów Odry i ich najbli szego otoczenia (Ryc. 1) na
odcinku mi dzy przej ciem granicznym Bohumín – Chałupki a uj ciem rzeki Olzy, zawsze
były i sÿ cenione przez botaników, zoologów oraz osoby zajmujÿce si ochronÿ przyrody z
rejonu południowo-morawskiego. W czasie powodzi w lecie 1997 roku nastÿpiło naturalne,
nagłe przemieszczenie cieku. KOUTECKÁ (1998) opisała, jakie znaczenie ma powstałe nowe
koryto rzeki dla naturalnej sukcesji gatunków ro linnych i zwierz cych. W ramach
przygotowania Atlasu Obszarów Zalewowych Odry (RAST ET AL., 2000) w grudniu 1997,
pracownicy WWF–Auen-Institut (Instytutu Ekologii Obszarów Zalewowch) z Rastatt, po raz
pierwszy odwiedzili meandry graniczne. Po tej wizycie nastÿpiły kolejne cz ste wyjazdy w
ten teren. Za wyjÿtkiem obszaru CHKO Pood í (Park Krajobrazowy Pood í), czesko-polskie
meandry graniczne, mimo wykonanych w latach trzydziestych XX. wieku regulacji, sÿ
rzeczywi cie ostatnim odcinkiem z całego biegu Odry, na którym zachowała si dynamika
rzeki.

Ryc. 1:

Zdj cie lotnicze meandrów granicznych Odry – sierpie 2001 (Foto: M stský
ú ad, Bohumín)

WWF-Auen-Institut: Graniczne meandry Odry – fenomen o znaczeniu europejskim

1.2

2

Oferta WWF i finansowanie
Po studiach przygotowawczych, po nawiÿzaniu kontaktów z administratorem cieku Povodí
Odry s.p. Ostrava i RZGW Gliwice, (Inspektorat Eksploatacji Wód i Budowy Zbiornika w
Raciborzu), ze Wspólnÿ Czesko-Polskÿ Grupÿ Roboczÿ do spraw regulacji cieków,
zaopatrzenia w wod i melioracji terenów, leÿ cych przy czesko-polskiej granicy
pa stwowej (Grupa R) oraz czeskimi przedstawicielami w Stałej Czesko-Polskiej Komisji
Granicznej, a tak e po uzyskaniu rodków finansowych, WWF-Auen-Institut na poczÿtku
2000 roku zwrócił si z wnioskiem o odło enie decyzji w sprawie rozpocz cia robót
zwiÿzanych z uregulowaniem koryta Odry granicznej na dwa lata. Zaoferował, e w tym
okresie, zleci niezale nym ekspertom dokonanie oceny procesów morfologicznych,
przeanalizuje sytuacj z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej, planowania
przestrzennego, przebiegu granicy pa stwowej, stosunków własno ci gruntów, rozpocznie
kartowanie stanowisk przyrodniczych oraz gatunków dla potrzeb sieci NATURA 2000,
dokona oceny krytycznej wszystkich danych i informacji oraz zaproponuje rozwiÿzanie,
uwzgl dniajÿce warianty robót regulacyjnych przewidziane w studium (AGROPROJEKT,
2000), którego opracowanie zleciło Povodí Odry, s.p. Przyj cie wniosku zostało
potwierdzone na pi mie przez Ministerstwo rodowiska Republiki Czeskiej (5.3.2001) oraz
Povodí Odry p.p. (23.3.2001), strona polska – RZGW Gliwice, filia Racibórz przekazała
pocztÿ elektronicznÿ informacj , e przyj ła do wiadomo ci stanowisko czeskie.
Wniosek o przyznanie grantu na projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Pood í, Ostrava,
„Inwentaryzacja i dokumentacja meandrów granicznych rzeki Odry...” przedstawiony w
pa dzierniku 1999 w Ministerstwie rodowiska RC, i wspierany przez obietnic WWF-D
dotyczÿcÿ wsparcia fachowego i finansowego nie został rozpatrzony pozytywnie.
Po tym niepowodzeniu Umweltstiftung WWF-Deutschland zdecydował, e z uwagi na
unikatowy charakter odcinka granicznego, działania zwiÿzane z ratowaniem meandrów
zostanÿ przeprowadzone na własny koszt. Inne wydatki zwiazane z uzyskaniem niezb dnej
dokumentacji, zdj
lotniczych, podkładów kartograficznych i koordynacji prac były
finansowane na podstawie umowy Ministerstwa rodowiska Republiki Czeskiej ze
Spole nosti MAGNA s.r.o. Czeskie Ministerstwo rodowiska finansowało równie
mapowanie na rzecz sieci NATURA 2000.
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Realizowane studia i działania
(marzec 2001 – kwiecie 2003)
WWF zainicjował i finansował fachowe ekspertyzy, studia, materiały informacyjne i
kartowanie naukowo-przyrodnicze, które wykonywali specjali ci czescy i polscy. Oprócz
tego podj to szereg działa , przy których WWF-Auen-Institut współpracuje i które sÿ
zale ne od dobrowolnej pomocy członków miejscowych organizacji pozarzÿdowych
(NGO’s). Oczywi cie nawiÿzano kontakt i jest kontynuowany dialog ze znaczÿcymi
„stakeholders” odno nie meandrów granicznych, do których zalicza si Povodí Odry p.p.,
RZGW Gliwice, Stałÿ Czesko-Polskÿ Komisj Granicznÿ, gminy Bohumín i Krzy anowice,
Správa CHKO Pood í, AOPK filia Ostrava, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Odbor
územního plánování Moravskoslezského kraje Ostrava (Wydział Planowania Przestrzennego
Województwa Morawsko- lÿskiego), Hydroprojekt Wrocław, Lesy
R itd. Do
najwa niejszych działa zaliczamy:
• czesko-polska ulotka na temat znaczenia meandrów granicznych i zamiaru ich ochrony
(1500 egzemplarzy przekazano do domów prywatnych oraz instytucji i urz dów w
danym rejonie Czech i Polski, WWF czerwiec 2001)
• ekspertyza „Transport sedymentów, procesy erozji i sedymenacji na czesko-polskim
odcinku Odry” (doc. ing. J.Veselý CSc. i zespół., VUT Brno – recenzja 23.4.2002)
• ekspertyza „Rozwój dna Odry (procesy erozji i sedymentacji) poni ej uj cia Olzy ” (prof.
dr in . W. Parzonka, Akademia Rolnicza, Wrocław – recenzja 8.10.2002)
• ekspertyza „Prognoza ewolucji koryta Odry mi dzy Bohumínem a uj ciem Odry” (prof.
dr T. Zieli ski, Uniwersytet lÿski, Sosnowiec – recenzja 8.10.2002)
• studium „Powodzie w historii rejonu Bohumína” (dr. J. Demel, Bohumín – maj 2002)
• pisemne stanowisko odno nie prowadzenia tras kanału OKO przez meandry dla Vodní
cesty s.a. Praha, (WWF – 24.7.2002)
• ekspertyza „Rozpatrzenie stabilizacji odcinka w miejscu naturalnego stopnia (mi dzy km
6,6 i 5,5)“ (doc. ing. J.Veselý CSc., VUT Brno – kwiecie 2003)
• kartowanie siedlisk i gatunków dla potrzeb NATURA 2000 polskiej cz ci (WWF; dr A.
Nowak, Opole; dr K. wierkosz, Uniwersytet Wrocławski; dr Jan Szypuła, Uniwersytet
Wrocławski – kwiecie 2000, lipiec 2002)
• broszura „NATURA 2000 w dolinie Odry czyli Odrÿ do Europy” (K. wierkosz,
Uniwersytet Wrocławski i P. Obrdlík, WWF – lipiec 2002)
• zainicjowanie kartowania siedlisk dla potrzeb NATURA 2000 czeskiej cz ci (dla AOPK
R zgodnie z umowÿ wykonała dr. V. Koutecká, Ostrava – wrzesie 2002
• zainicjowanie kartowania gatunków zwierzÿt i ptaków dla potrzeb NATURA 2000
czeskiej cz ci (J. Šuhaj, Bohumín; Z. Polášek, Haví ov; dr. B. Lojkásek, Ostrava –
wrzesie 2002)
• kartowanie w terenie wyst powania chrzÿszcza zgniotka cynobrowego (Cucujus
cinnaberinus) po czeskiej stronie meandrów (ing. J. Vávra, Muzeum Ostrawskiekwiecie 2003)
• zgłoszenie i współpraca na rzecz powołania Obszaru Chronionego Krajobrazu po
polskiej stronie meandrów (WWF i Wojewódzki Konserwator Przyrody, Katowice – w
trakcie realizacji)
• zgłoszenie i współpraca na rzecz powołania terenu chronionego po czeskiej stronie
meandrów (dr. V. Hamplová, Vlastiv dné muzeum Nový Ji ín, ing. V. Mana AOPK
st edisko Ostrava – w trakcie realizacji)
• analiza map historycznych terenu z punktu widzenia rozwoju meandrów Odry i przebiegu
granicy pa stwowej (WWF – w trakcie realizacji)
• czesko-polska ulotka po wi cona wynikom studiów o morfologii rzeki i kartowaniu dla
sieci NATURA 2000 (WWF i ARNIKA – w przygotowaniu)
• analiza stosunków własno ci gruntów i praw (WWF Polska, J. Polášek – Haví ov)
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Oprócz bada specjalistycznych, za bardzo wa nÿ uwa amy współprac ze społecze stwem.
Mieszka cy z danego rejonu sÿ zapoznawani z warto ciami przyrodniczo-naukowymi i
znaczeniem meandrów oraz z działaniami podejmowanymi w celu ich ochrony. Do tych
działa zaliczane sÿ wspomniane wy ej ulotki, artykuły oraz referaty i wystÿpienia w
mediach regionalnych, a tak e wystawy.
Bardzo przychylnie zareagowali obywatele i przedstawiciele gminy Krzy anowice w
Polsce. Wyjÿtkowe jest zainteresowanie kształtowaniem si meandrów i ich ochronÿ. WWF
wspiera Rad Gminy przy przygotowywaniu tabel informacyjnych dla terenu i sonduje
mo liwo ci, które gminie oferujÿ ró ne fundusze UE, dla zarzÿdzania i ochrony oraz w celu
zachowania zrównowa onego rozwoju meandrów granicznych (wi cej w rozdziale 8).
Organizacja pozarzÿdowa ARNIKA, filia w Ostrawie,
przy poparciu lÿskiego
Towarzystwa Ornitologicznego, filii Czeskiego Stowarzyszenia Ornitologicznego w
Ostrawie, AOPK Ostrawa, SCHKO Poodri, Luciny przyjaciół przyrody Havirova, VITA –
Stowarzyszenia obywatelskiego Ostrawa, Muzeum Ostrawskiego, Biblioteki Miejskiej w
Bohuminie i Havirowie, dr. Very Koutecke, Dolno lÿskiej Fundacji Ekorozwoju oraz
przedstawicieli gmin, przygotowała wystaw objazdowÿ popularyzujÿcÿ system NATURA
2000, ze szczególnym uwzgl dnieniemmeandrów granicznych i rejonu przy uj ciu Olzy do
Odry. Wystawie towarzyszÿ spotkania, w których w miar
mo liwo ci uczestniczÿ
specjali ci bezpo rednio włÿczeni do ratowania meandrów granicznych. Wystawa odbywała
si w turnusach od tygodnia do dwóch, mi dzy listopadem 2002 do kwietnia 2003 w
Bohuminie, Orlove, Zabełkowie (RP), Karwinie, Czeskim Cieszynie, Ostrawie, Opawie. Na
maj 2003 zaplanowano przedstawienie wystawy w Trzy cu.
W okresie od stycznia 2001 do kwietnia 2003 problematyka meandrów granicznych była
tematem w audycjach Radia Czeskiego Ostrava, Telewizji Czeskiej Ostrava, radia Vanessa
Racibórz, miejskiej telewizji kablowej TIK Bohumin, opublikowano wywiady w
dziennikach regionalnych i ponadregionalnych (OKO Bohumin, Tygodnik Raciborski,
Gminne Wie ci, Svoboda, Den – ostravsky kraj, MF Dnes, Pravo, Moravskoslezsky denik)
oraz wydrukowano (lub przyj to do druku) artykuły w specjalistycznych czasopismach
ochrony przyrody (Zielona Liga, Kropla, AURA, Wiadomo ci Odrza skie). Na jednej
konferencji narodowej (Bielsko-Biała) i dwóch mi dzynarodowych (Hradec Kralove,
Olomouc) zaprezentowano wykłady na temat meandrów. Od połowy kwietnia 2003
informacje
o meandrach granicznych sÿ dost pne w internecie pod adresem
http://www.wwf.pl/odra/php.
Dzi ki wsparciu finansowemu wspólnego projektu NGO’s: ARNIKA, Dolno lÿska Fundacja
Ekorozwoju i WWF-Auen-Institut w ramach programu Access, przygotowywana jest stała
wystawa „Meandry Odry – unikat na skal europejskÿ” dla lÿskiego Urz du
Wojewódzkiego w Katowicach i Ministerstwa rodowiska w Warszawie.
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Ocena re imu hydrologiczno-morfologicznego oraz
warto ci przyrodniczych meandrów
Ocena bazuje na krytycznym podej ciu do ekspertyz, opracowanych przezczeskich i
polskich ekspertów, na wynikach kartowania terenu dla potrzeb sieci NATURA 2000, na
własnych do wiadczeniach i fachowej wiedzy specjalistów WWF-Auen-Institut oraz
wieloletnich obserwacjach rozwoju przedmiotowego odcinka.
W celu zorientowania si w obj tym opracowaniem terenie dobrze jest wykorzysta
uproszczony szkic (Ryc. 2) ze studium VESELÝ ET AL. (2002). Na odcinku jest 5 meandrów,
liczÿc od Starého Bohumína (1 meander) w kierunku po cieku do uj cia Olzy. Wykorzystano
historyczne czeskie zmierzenie, bez wprowadzania korekty na planowanym skróceniu cieku
poprzez wykonanie sztucznego przekopu meandrów. To znaczy, e km rzeki 0 jest na uj ciu
Olzy do Odry, poczÿtek 1 meandra jest w km rzeki 6,5. Na skutek przerwania 1 meandra
łÿczna długo głównego koryta rzeki Odry granicznej skróciła si o 512 m, pierwotny kÿt
spadku dna 0,7 ‰ w 1 meandrze podwy szył si na 1,6 ‰ w nowym korycie.

Ryc. 2:

Poło enie meandrów i kilometra Odry (VESELÝ ET AL., 2002)
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Hydrologia i morfologia
Przepływy górnego odcinka Górnej Odry1 charakteryzujÿ si znacznym wahaniem i cz stym
wyst powaniem powodzi w lecie (AUSSCHUSS, 1896). Katastrofalna powód w lipcu 1997
roku (2160 m3/s) była najwi kszÿ, od poczÿtków wykonywania pomiarów ilo ciowych i
oceny przepływów w Bohumínie w 1895 roku (MANÍ EK, 1998; IKSO 1999). Powodzie sÿ
przyczynÿ nagłego przeło enia koryta cieku – awulzji, która na odcinku granicznym Odry
przejawia si naturalnym, z punktu widzenia historycznego, cz stym przerywaniem i
zalÿdowieniemmeandrów. Proces ten mo na prze ledzi na mapach historycznych. Na
mocy umowy mi dzy Prusami a Austro-W grami w 1741 roku granic pa stwowÿ
przeniesiono na lini rodkowÿ Odry. 28 lat pó niej ju znaczna cz
granicy pa stwowej,
łÿcznie z meandrem w okolicy Starého Bohumína, znów była „sucha” (Ryc. 3). Do
przerwania przedmiotowego meandra (obecnie 1 meandra koło Starého Bohumína) doszło
prawdopodobnie w 1755 roku. Kolejne zmiany nastały po powodzi w 1813 (Ryc. 4) roku.
Tak e powodzie z lat 1880, 1881, 1902 i 1903 pozostawiły lady w meandrach (Ryc. 5). W
ubiegłym wieku, w czasie powodzi w 1966 roku został przerwany meander koło Šunychlu
(Ryc. 6). Trzeba zauwa y , e po adnej z tych awulzji nie wykonywano robót, majÿcych
na celu przywrócenie koryta Odry do poprzedniego stanu, z przed powodzi. Po ponad 240
latach, w czasie powodzi w lipcu 1997 roku, ponownie został przerwany 1 meander (Ryc. 7).
Jasne jest, e meandry graniczne Odry były i sÿ bardzo dynamiczne z punktu widzenia
procesów morfologicznych. W odró nieniu od poprzednich zmian, po powodzi w 1997 roku
zacz to zastanawia si nad przywróceniem koryta rzeki do stanu „poprzedniego”.

Ryc. 3:

Mapa meandrów z roku 1769 (Zemský archiv, Opava)

Podział Odry zgodnie z MKOO (1999): Górna Odra: od ÿródeł do Nysy Kłodzkiej ( odcinek górny: od ÿródeł
do Olzy, odcinek dolny: od Olzy po Nys Kłodzk ); Odra rodkowa: od Nysy Kłodzkiej po Wart ; Dolna Odra:
od Warty do Zalewu Szczeci skiego

1
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Ryc. 4:

Mapa meandrów z roku 1829 (Zemský archiv, Opava)

Ryc. 5:

Mapa meandrów z roku 1912/1913 (RZGW, Racibórz)
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Ryc. 6:

Zdj cie lotnicze meandrów granicznych Odry – 1994 (Foto: M stský ú ad,
Bohumín)

Ryc. 7:

Przerwany pierwszy meander w okolicy Starého Bohumína (Chałupek –
Zabełkowa) – sierpie 2002 (Foto: P. Novotný, Ostrava)
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Stanowiska ekspertów
Zwrócono si do niezale nych ekspertów, aby ocenili trzy scenariusze „naprawy”
przerwanego meandra:
• scenariusz 1 – pozostawienie stanu z dnia dzisiejszego, adnych robót budowlanych
• scenariusz 2 – zasypanie nowego koryta, roboty budowlane w celu przywrócenia do stanu
z przed powodzi 1997 (wariant budowlany I Agroprojektu Ołomuniec (AGROPROJEKT,
2000)
• scenariusz 3 – skrócenie meandra poprzez sztuczny przekop (wariant budowlany II
Agroprojektu Olomouc (AGROPROJEKT, 2000)
z punktu widzenia transportu sedymentów, morfologicznych zmian koryta rzeki i dalszego
rozwoju meandrów, przy uwzgl dnieniu regulacji na polskim odcinku Odry poni ej uj cia
Olzy (modernizacja mostów, budowa polderu Buków).
„Transport sedymentów, procesy erozji i sedymenacji na czesko-polskim odcinku Odry ”
J.Veselý, VUT Brno
wyniki:
• na całym odcinku granicznym Odry nie doszło do adnych zmian w transporcie
sedymentów przed i po 1997 roku, tzn. nie zagra a adne niebezpiecze stwo
podwy szonego naoszenia sedymentów do polskiego odcinka
• wyrównany transport napływów był potwierdzony dla okresu kilkudziesi ciu lat
• w sposób naturalny dochodzi do lokalnych zmian dna rzeki i nieustajÿcych przesuni
mi dzy strefami erozji a sedymentów (Ryc. 8)
• osadzanie sedymentów na poczÿtku 1 meandra odpowiada naturalnemu re imowi rzeki
• przerwanie meandra nie było czym niezwykłym, poniewa mie ci si w zakresie
naturalnego rozwoju koryta rzeki
wnioski:
• scenariusz 1 ( adnych robót budowlanych) i 2 (zasypanie – wariant budowlany I) sÿ
równowa ne
• scenariusz 3 jest odrzucony.

Ryc. 8:

Erozja i sedymentacja w meandrach granicznych Odry w okresie od 1952 do
1999 (VESELÝ ET AL., 2002)
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„Rozwój dna Odry, procesy erozji i sedymentacji poni ej uj cia Olzy” – W.Parzonka,
Akademia Rolnicza, Wrocław
wyniki:
• w konsekwencji zwi kszenia spadku lustra wody po 1997 roku dochodzi do zwi kszenia
transportu mniejszych frakcji osadów rzecznych
• spadki lustra wody w polskim odcinku , w konsekwencji modernizacji mostów i budowy
przekrojów stabilizujÿcych, obni ył si przy ni szych przepływach wody. Mimo to nie
doszło do adnego podwy szenia dna i wstecznego pi trzenia do odcinka Odry granicznej
• drobnoziarnisteosady odkładajÿ si w rejonie polderu Buków, ale przy wi kszych
przepływach sÿ zupełnie wymywane.
• przy wysokich przepływach poziom zwierciadła wody jest ni szy, ni przed 1997 rokiem
• budowa polderu Buków nie powoduje erozji wstecznej dna w granicznym odcinku Odry
wnioski:
• W. Parzonka zaleca do realizacji wariant budowlany I – zasypanie przerwanego meandr
• odrzuca wariant II budowlany.
„Prognoza ewolucji koryta Odry mi dzy Bohumínem a uj ciem Odry” – T. Zieli ski,
Uniwersytet lÿski, Sosnowiec
wyniki:
• do awluzji (nagłej zmiany poło enia koryta) doszło na skutek wielkich przepływów poza
korytem i wysokich stanów wody (> 3 m powy ej kraw dzi brzegu)
• osady wymyte z nowego koryta rzeki sÿ po 1,5 do 2 km ponownie odkładane w korycie
• w dwóch miejscach – poni ej przerwanego meandra (w km rzeki około 5,3) i poni ej
dawnego (przerwanego) meandra Šunychl (km rzeki około 4,2), przy ekstremalnie
wysokich przepływach powodziowych mogłoby doj
do przeło enia (awluzji) koryta
(Ryc. 9)
• nie mo na wykluczy erozji wstecznej, od progu, który wytworzył si w przerwanym
meandrze w kierunku do mostów granicznych Bohumín – Chałupki
boczna erozja brzegowa i zwiÿzane z niÿ przesuni cie meandrów b dzie przebiega dalej w
ka dych warunkach, przejawia si tendencja przej cia od rzeki meandrujÿcej do roztokowej
wnioski:
• T. Zieli ski zaleca do realizacji wariant budowlany I – zasypanie przerwanego meandra
• odrzuca wariant budowlany II.

Ryc. 9:

Miejsca potencjalnego przeło enia koryta, awulsji (ZIELI SKI, 2002)
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Krytyczna interpretacja wyników analiz
Interpretacja WWF dotyczy skutków pozostawienia stanu aktualnego – nowego koryta w
przerwanym 1 meandrze (scenariusz I) i do robót budowlanych zwiÿzanych z zasypaniem
nowego koryta i umocnieniem brzegów w okolicy przerwania (wariant budowlany II).
Sztuczny przepust w 1 meandrze (wariant budowlany II) uwa amy za całkowicie
nieodpowiedni, zarówno z punktu widzenia budowlano-wodnogospodarczego (VESELÝ ET
AL.; 2002, PARZONKA, 2002, ZIELI SKI, 2002) jak i ekologicznego (KOUTECKÁ ET AL,
2001) i nie b dziemy si nim dalej zajmowa .
Transport sedymentów i morfologia cieku
Ustalenia VESELÉHO ET AL. (2002), e bilans procesów erozyjnych i sedymentacyjnych po
przerwaniu 1 meandra został wyrównany, uwa amy za prawidłowe. Twierdzenie to zbadali
polscy eksperci prof. Parzonka i prof. Zieli ski, przyjmujÿc je jako przesłank dla własnych
ocen. Nie wydaje si wła ciwe przyj cie zało enia, e w całym odcinku granicznym mo na
liczy si ze wzrostem redniego spadku zwierciadła wody, (PARZONKA, 2002). Przerwany
meander (nowe koryto rzeki) ma wpływ tylko na jednÿ - południowÿ, cz
całego odcinka
meandrów, stanowiÿcÿ jednÿ trzeciÿ całego odcinka. Na polskÿ cz
Odry wpływa w
głównej mierze transport rumoszu z dolnych dwóch trzecich odcinka granicznego, co, jak
to dokumentujÿ VESELÝ ET AL. (2002) i ZIELI SKI (2002) nie jest zale ne od stanu
aktualnego 1 meandra. Zalecenie Parzonki, aby realizowa wariant budowlany I – zasypanie
przerwanego meandra, nie jest wystarczajÿco udokumentowane i podbudowane jego
własnymi wynikami. Przy pozostawieniu stanu aktualnego b dzie dochodzi do wyra nej
erozji dna w dolnej cz ci meandrów (mniej wi cej od km 4,5) dopiero przy wy szych
przepływach ( rednio wielka woda HQ3). Zjawisko to nie jest spowodowane istnieniem
przerwanego meandra (podwy szenie kÿta nachylenia w nowym korycie), ale zmianami
hydraulicznymi w polskiej Odrze poni ej uj cia Olzy (przebudowa mostu drogowego i
kolejowego oraz zmiany w mi dzywalu ich otoczeniu). Jednak decydujÿcym jest fakt, e na
polskim odcinku Odry poni ej uj cia Olzy (Ryc. 10) nie b dzie dochodzi do stopniowego
podnoszenia dna na skutek transportu napływów z odcinka granicznego.
ZIELI SKI (2002) zakłada e przy nie zaburzonym rozwoju rzeki na odcinku granicznym,
nast puje przechodzenie od systemu meandrów w kierunku systemu roztokowego
(dziczenia) rzeki. Takiego twierdzenie nie mo emy zaakceptowa . Mimo wyjÿtkowych
powodzi w poprzednich stuleciach i przerwa meandrów, do dzi nie zmienił si system
meandrujÿcej Odry granicznej. Przeciwko takiej zmianie przemawia równie stosunek
mi dzy przepływami a kÿtem nachylenia doliny oraz obecno grubej warstwy gliny
napływowej. Propozycja Zieli skiego dotyczÿca zasypania przerwanego meandra (wariant I)
jest sprzeczna z jego twierdzeniem, e pierwszy (przerwany) meander w swoim stanie
pierwotnym ma mały promie , na jego poczÿtku zawsze b dzie dochodzi do odkładania
sedymentów i b dzie w zwiÿzku z tym stale zagro ony silnÿ erozjÿ, czy nawet awulzjÿ
koryta.
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Ryc. 10: Zbieg Odry (z lewej) i Olzy (z prawej) sierpie 2002 (Foto: P. Novotný, Ostrava)
Polski brzeg poni ej uj cia nowego koryta (km 5,7) jest wystawiony na silniejsze
wymywanie. Szkody powstałe na skutek erozji w 1997 roku zostały naprawione, ale na
brzegu nadal mo na zaobserwowa szkody spowodowane przez erozj (Ryc. 11a, 11b).
Gdyby wła ciciel/wła ciciele tych gruntów nie byli skłonni do zaakceptowania szkód, jest
mo liwo zabezpieczenia tych zagro onych odcinków przy u yciu metod, które nie
stanowiÿ zagro enia dla przyrody. Do bocznej, brzegowej erozji Odry granicznej b dzie
jednak dochodzi nadal, bez wzgl du na stan 1. meandra, a to na odcinkach, gdzie leÿ osady
łatwo ulegajÿce erozji (Ryc. 12).
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Ryc. 11a: Uszkodzenie polskiego brzegu przy uj ciu nowego koryta rzeki w przerwanym
meandrze – wyglÿd ogólny- sierpie 2002 (Foto: P. Novotný, Ostrava)

Ryc 11b: Uszkodzenie polskiego brzegu przy uj ciu nowego koryta rzeki w przerwanym
meandrze –wyglÿd szczegółowy – 24.4.2002 (Foto: P. Obrdlík, Rastatt)
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Uło enie sedymentów doliny Odry na odcinku meandrów (ZIELI SKI, 2002)

Nie mo na wykluczy potencjalnego zagro enia wstecznej erozji dna, na skutek przesuni cia
naturalnego progu iłowego w nowym korycie (Ryc. 13a, 13b), w kierunku przeciwnym do
nurtu rzeki. Gdyby doszło do takiego przemieszczenia, to mogłaby by zagro ona stabilno
stacji wodowskazowych i mostów granicznych. Z tego te wzgl du WWF zobowiÿzał doc.
ing. Vesely do przygotowania ekspertyzy i wstepnej propozycji stabilizacji naturalnego
progu w korycie rzeki (VESELY, 2003). Oglÿd terenowy i dokumentacja fotograficzna
zostały przeprowadzone w dniu 22 lutego 2003 roku, w tym dniu stan wody na wodowskazie
Odra, Bohumin wynosił Q=20,00 m3/s, h=0,50 m
Naturalny próg jest około profilu 68 według Agroprojektu, tj. w odcinku mi dzy km 6,6 i 5,5
w przerwanym meandrze. Na lewym brzegu pod progiem znajdujÿ si abrazje brzegowe.
Maksymalny mo liwy poziom wynosi około 200 cm. Przepływało około 40 cm wody,
stopie ma wysoko około 30 cm, próg jest na poziomie około 192,46 m n.p.m., dno pod
nim na poziomie około 192,16 m n.p.m. Aktualny przepływ przepływał wyłÿcznie przez
przerwany meander. Napełnienie pierwotnego koryta nast puje przy szacowanej gł boko ci
wody ponad 60 cm, napełnienie spot guje si dopiero przy gł boko ci wody około 160 cm.
Rozdzielenie przepływu nastÿpi w stosunku około 20 % przez pierwotne koryto a 80 %
przez przerwany meander. Przy lewym brzegu powstaje abrazja brzegowa. Pod progiem sÿ
na lewym brzegu naderwania brzegowe w zakresie 15 ∼30 cm. Wyra na jest abrazja
brzegowa w pobli u uj cia do pierwotnego koryta w km 5,5 z tendencjÿ rozszerzania si w
kierunku przeciwko strumieniowi. W miejscu uj cia przerwanego meandra jest na prawym
brzegu ławica z delikatnych napływów i dalej wyst p si gajÿcy do przybrze nej cz ci
koryta w kierunku prÿdu z grubszego materiału. Dno w pf 5,5 jest 191,54 m n.p.m., w pf 6,6
jest 192,76 m n.p.m.
Propozycja rampy jest schematycznie pokazana na rysunku sytuacyjnym w skali 1:1000 z
elementami stabilizacyjnymi, przez wyrównanie istniejÿcej kraw dzi przelewowej,
zawiÿzanie do lewego brzegu z ograniczeniem mo liwo ci abrazji, a w wyniku opływania
rampy oraz sanacji naderwania brzegowego pod proponowana rampÿ (Ryc. 14). Dolne
wzmocnienie lewego brzegu jest wykonane tak e z powodu ochrony przed wstecznÿ erozjÿ
brzegu, uszkodzonego przez naderwanie. Sko ne nachylenie ze lizgu bryłowego ma za
zadanie odchyli strumie od lewego brzegu.
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Ryc. 13a: Próg w nowym korycie rzeki – 24.4.02 (Foto: G. Rast, Rastatt)

Ryc. 13b: Próg w nowym korycie rzeki – 23.2.03 (Foto: J. Veselý, Brno)
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Szczegółowe rozmieszczenie znajduje si na schemacie w rzucie poziomym rampy (Ryc. 15) z
wyznaczeniem nachylenia wzdłu nego i poprzecznego. Wzdłu ny przekrój przez ramp
przedstawiono na Ryc. 16. Przekrój poprzeczny na Ryc. 17. Rampa jest proponowana z kamieni 70 –
100 cm umieszczonych na wysoko , w cz ci brzegowej i stabilizacyjnej z kamieni 40 – 60 cm.
Rampa ma nachylenie wzdłu ne 1:33, długo około 20 m. Stabilizacja pod nim jest 7 – 10 m. Ze lizg
bryłowy ma tak e nachylenie poprzeczne, niesymetryczne osiowo w celu ukierunkowania promienia,
nachylone w kierunku prawego brzegu. Rampa powinien przeprowadzi bez uszkodzenia Q10, tj.
około 197,50 m n.m.
Rampa, ze skomplikowanÿ górnÿ i dolnÿ stabilizacjÿ, kotwieniem do brzegu w szczególno ci lewego z
poprzecznym nachyleniem i przystosowaniem do prawego brzegu wydaje si przedsi wzi ciem
kosztownym i wyra nie zmieniajÿcym kształt meandrów. Napływ wody do byłego meandra b dzie
nast powa przy poziomie wy szym ni około 0,8 m, przy podniesieniu poziomu rampy mo e to
nastÿpi ju przy około 0,6 m.
Zalecane jest kontrolowanie zmian w opisywanym odcinku, systematyczne monitorowanie a to jak
pod wzgl dem gospodarki wodnej (przepływy Q, poziomy h), rodowiska biologicznego, rodowiska
naturalnego, jak równie i punktu widzenia morfologicznego (napływy, wybicia, progi w dnie,
rozerwania brzegowe, zmiany kierunku, wyniki wi kszych i wielkich wód Q1∼Q5, Q > Q10) a
równocze nie zajmowa si stanami rozwoju oraz ich mo liwymi rezultatami.Je eli rozpatrzymy cen
wybudowania rampy około 30-35 mil. CZK, nale y tu uwzgl dni czas od projektu po realizacj
około 2 lata.
Po okresie zimowym przejawiło si intensywniejsze uszkadzanie lewego brzegu i odchylenie
promienia w odwrotnym kierunku na odcinku połÿczenia z powrotem do przerwanego meandra. Przy
prawym brzegu dochodzi w kierunku przepływu do zwi kszania ławicy napływowej sortowanym
materiałem, lewy brzeg jest prÿdem erodowany.
Porównanie fotografii z 24.4.02 (Ryc. 13a) oraz z 23.2.02 (Ryc. 13b) pokazuje, e erozja progu w
korycie rzeki nie nastepuje niebezpiecznie szybko. Z tego powodu WWF jest innego zdania ni
zleceniobiorca i zaleca pozostanie przy obserwowaniu zmian i systematycznym monitoringu
naturalnego stopnia. W przypadku, gdyby nale ało wykona ramp , zostaje wystarczajÿco du o czasu
na przygotowanie, uwzgl dniajÿce wszelkie wymagania dla jego dro no ci i samÿ realizacj .
Przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu rampy, trzeba wziÿ pod uwag e problem erozji dna w
okolicy filarów mostu w Bohuminie/ Chałupkach przy przepływach powodziowych nie jest
spowodowany procesami w pierwszym meandrze a wynika z nieprawidłowych parametrów
hydraulicznych mostu drogowego i kolejowego.
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Ryc. 14: Schemat rampy (VESELÝ, 2003)
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Ryc. 15: Sytuacja rampy z nawiÿzaniem do brzegu (VESELÝ, 2003)

Ryc. 16: Przekrój wzdłu ny rampy (VESELÝ, 2003)

Ryc. 17: Przekrój poprzeczny rampy (VESELÝ, 2003)
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Hydrauliczne skutki skrócenia cieku
Na poczÿtku pierwszego meandra, czy to przy zachowaniu stanu aktualnego, czy te po
zasypaniu i przywróceniu stanu z przed roku 1997, nadal b dzie dochodzi do
podwy szonego osadzania rumoszu. Ten proces, wraz ze stosunkowo długim odcinkiem
koryta 1. meandra oraz z małym promieniem (ostrym zakrzywieniem), powoduje
podwy szenie poziomu wody. Poziom wstecznego pi trzenia w kierunku mostów
granicznych mo e osiÿgnÿ przy powodziach takÿ wysoko , e mogÿ zosta zalane drogi na
mo cie oraz przelane wały ochronne na polskim i czeskim brzegu. Nowo utworzone koryto
w przerwanym meandrze umo liwia szybszy odpływ wody z miejsca dost pu do 1 meandra
i w ten sposób obni a poziom pi trzenia wstecznego.
Nast pstwa robót budowlanych przywracajÿcych 1. meander do stanu z przed 1997 roku
Czeski brzeg na poczÿtku pierwszego meandra w czasie powodzi jest wystawiony na
przepływ o wysokiej energii. Jest to spowodowane niekorzystnymi warunkami
hydraulicznymi mostów granicznych w Bohumínie – Chałupkach i dodatkowo
wyrównywaniem i obwałowaniem cieku. Nawet mimo przeprowadzonych napraw, wej cie
do pierwszego meandra w przyszło ci pozostanie tak e miejscem krytycznym. Przy pomocy
normalnych metod budowlanych nie mo na zniwelowa zagro enia jego ponownego
przerwania przy nadzwyczajnych powodziach.
Poziom pi trzenia wstecznego b dzie si podwy sza w czasie przepływów powodziowych
w kierunku mostów granicznych. W przypadku gdy nowe koryto zostanie zasypane, brzegi i
okoliczny teren uregulowane i umocnione w maksymalnym mo liwym stopniu, miejsce
krytyczne przesunie si w kierunku szczytu łuku 1 meandra (km 5,9 6,0). Tam zaczyna si
koryto powodziowe, które łÿczy pierwszy meander z prostym odcinkiem Odry przed uj ciem
Olzy (za ostatnim 5 meandrem, km rzeki około 1,0). Nie mo na wykluczy mo liwo ci
przerwania (awluzji), w czasie wielkich powodzi ( HQ100), mi dzy km rzeki 6 a km 1
meandru (Ryc. 18). Nie trzeba opisywa , co oznaczałoby takie drastyczne skrócenie cieku.

Ryc. 18: Poczÿtek koryta powodziowego w szczycie pierwszego meandra. (ZIELI SKI, 2002)
Naprawa przerwanego 1. meandra zapobiega lateralnej erozji i obni yła by ryzyko awluzji
poni ej uj cia nowego koryta (km rzeki 5,7 -5,6) na polskim brzegu (Ryc. 9). Prace
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regulacyjne nie b dÿ miały adnego wpływu na rozwój morfologiczny w kolejnym miejscu
zagro onym awluzjÿ w północnej cz ci byłego meandra koło Šunychla (w km rzeki 4,2).

3.2

Warto ci przyrodnicze meandrów
Dynamika morfologiczna, regularne zatapiania okolicznych obszarów zalewowych,
stopniowo poprawiajÿca si jako
wody i stosunkowo trudny dost p do odcinka
granicznego, przyczyniajÿ si do naturalnego uzdrawiania zmienionego pod wzgl dem
antropogenicznym krajobrazu rejonu Bohumína (Chałupek, Zabełkowa).
Znaczÿcÿ funkcjÿ zrównowa onego ekosystemu dolinowo-rzecznego jest utrzymywanie
wysokiego poziomu bioró norodno ci. Procesy tworzÿce koryta i rozlewiska w dolinach
tworzÿ ró norodnÿ mozaik mikrostanowisk na małej powierzchni.
Najwa niejszych elementem tworzenia krajobrazu jest zachowana morfologiczna dynamika
rzeki. Istnienie nowego koryta w przerwanym meandrze i tworzenie nowych pionierskich
stanowisk, jest warunkiem utrzymania i zachowania populacji zdolnych do ycia, rstrategów ro linnych i zwierz cych, tzn. gatunków, z których wi kszo
jest zagro ona z
powodu wykonywanych regulacji cieków w całej Europie. Na wirowych naniesieniach w
przerwanym meandrze np. rozwin ła si aktualnie najsilniejsza populacja pajÿka (Arctosa
cinerea) w Republice Czeskiej (Ryc. 19). Rosnÿcy w meandrach las ł gowy jest zaliczany
do najbogatszych gatunkowo stanowisk w Europie rodkowej.

Ryc. 19: Pajÿk (Arctosa cinerea) na ławicy wirowej w nowym korycie rzeki – 5.9.2002
(Foto: P. Obrdlík, Rastatt)
Naturalny rozwój partii brzegowych cieku granicznego wspiera procesy samooczyszczajÿce.
Nie doznały one uszczerbku, ani ograniczenia, na skutek powstania nowego koryta i
skrócenia pierwotnej długo ci cieku o około 512 m. Wprost przeciwnie, otwarte starorzecza,
typu który powstanie bez wykonywania regulacji pierwszego meandra, majÿ wy sze
st enie tlenu rozpuszczonego ni ciek macierzysty. Starorzecza sÿ odpowiednimi biotopami
dla zagro onych ryb: ró anki i piskorza. Obecno
tych gatunków stwierdzono w
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starorzeczu byłego meandra Šunychl, gdzie jednak warunki ich ycia pogarszajÿ si , a to na
skutek kontynuowania nawo enia tam ziemi. Nowe koryto z du ym spadkiem dna jest
wa ne dla rozmna ania ryb reofilnych, które składajÿ ikr na kamienisty substrat. Nale y do
nich bardzo zagro ona piekielnica, która wyst puje w Odrze powy ej meandrów. Piekielnica
b dzie wkrótce kolonizowa nowÿ odnog rzeki, o ile to jeszcze nie nastÿpiło. Do
pozytywnego rozwoju i osiedlania biotopów wodnych przyczynia si oczywi cie stopniowo
poprawiajÿca si jako wody w Odrze.
3.2.1

Meandry graniczne z punktu widzenia Ramowej Dyrektywy Wodnej
Europejskiej

Unii

Meandry graniczne Odry sÿ w dobrym stanie ekologicznym. Zgodnie z Ramowÿ Dyrektywÿ
Wodnÿ 2000/60/EEC, mogły by si sta odcinkiem referencyjnym dla typu meandrujÿcych
cieków podgórskich. Ich dobry stan ekologiczny nie mo e ulec pogorszeniu. Oba pa stwa,
Czechy i Polska muszÿ wdro y Dyrektyw i realizowa jej cele. Dla oceny stanu
ekologicznego wód powierzchniowych wprowadzono monitorowanie oprócz tradycyjnych
parametrów biologicznych i chemicznych, dodatkowo parametrów hydrologicznych i
morfologicznych oraz strefy przybrze nej.
Dynamika i zakres powierzchniowego zalewania doliny w meandrach pozostajÿ zachowane.
Istnieje wymiana mi dzy wodÿ powierzchniowÿ, a podziemnÿ. Morfologiczny układ cieku
jest bardzo zmienny, transport osadów wyrównany, istnieje równowaga dynamiczna
przepływów korytotwórczych, zachowane jest tworzenie i zanik siedlisk wodnych i
podmokłych. Stan i urozmaicenie strefy przybrze nej jest w bardzo dobrym stanie, jak to
dokumentuje nast pny rozdział. Jako chemiczna wody w Odrze stopniowo ulega poprawie
i nie jest ju dzi decydujÿcym czynnikiem dla rozwoju ekosystemu dolinowo-rzecznego.
Siłÿ nap dowÿ sÿ regularne podtapiania i zachowane procesy korytotwórcze , które na
wi kszo ci porównywalnych cieków w Czechach i w Polsce sÿ naruszone lub całkowicie
zahamowane.
Pa stwa UE sÿ zobowiÿzane do wyszukania i wyznaczenia odcinków referencyjnych,
według których b dzie oceniany „dobry stan ekologiczny” wód płynÿcych. Meandry
graniczne Odry majÿ wszelkie warunki do tego, aby stały si odcinkiem referencyjnym dla
typu meandrujÿcych cieków podgórskich. Na temat tej wyjÿtkowej mo liwo ci przebiegały
ju rozmowy po stronie czeskiej z koordynatorem działa badawczych w ramach wdra ania
Ramowej Dyrektywy Wodnej przez Instytut Badawczy Gospodarki Wodnej TGM w
Pradze. Nic nie stoi na przeszkodzie włÿczeniu meandrów granicznych Odry jako
modelowego rejonu do wymienionego wy ej programu badawczego w przyszłym roku.
3.2.2

Kartowanie typów stanowisk przyrodniczych
Kartowanie stanowisk przyrodniczych zgodnie z załÿcznikiem I do Dyrektywy Rady
92/43/EEC, organizowane w Republice Czeskiej przez AOPK (Agencja Ochrony Przyrody i
Krajobrazu), zostało na terytorium czeskim zako czone, za wyniki opracowano centralnie
dla potrzeb systemu NATURA 2000. Opis wyników i map roboczÿ udost pniło AOPK
st edisko Ostrava. Format przesłanej mapy na razie uniemo liwia kolejne opracowywanie
GISu i dopasowanie do materiałów polskich. Powierzchnia obj ta kartowaniem to 160 ha, z
czego około 20% jest zalesiona. Wykonawca kartowania, dr. V. Koutecká odnotowała
łÿcznie 10 typów biotopów z Katalogu Biotopów Republiki czeskiej (CHYTRÝ ET AL., 2001)
(Tab. 1). Z po ród nich, 5 biotopów jest identycznych ze stanowiskami przyrodniczymi, do
ochrony których UE wymaga szczególnych zakresów ochrony:
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3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami jaskrów wodnych Ranunculion fluitans
i Callitricho-Batrachion
3270 – zalewane muliste brzegi rzek Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
*91E0 - lasy nadrzeczne z olszÿ czarnÿ (Alnus glutinosa) i jesionem wyniosłym Fraxinus
exelsior (Alno-Padion, Alnion incanae), oraz ł gi wierzbowo- topolowe ( Salicetum
albo fragilis, Populetum albae)
91F0 – ł gowe lasy d bowo-wiÿzowo-jesionowe
W kartowanym terenie wyst pujÿ rozlewiska ró nego typu (M 1.4, M 4.1, M 6 – patrz
CHYTRÝ ET AL. 2001), dokumentujÿ istnienie procesów rzeczno-morfologicznych (Ryc. 20).
Ich egzystencja jest uzale niona od pozostawienia rzeki w stanie naturalnym.
6430 – górskie i ni owe ziołoro la nadrzeczne i okrajkowe (wyt pujÿ po obu stronach rzeki,
ale ze wzgl du na ich wielkoobszarowy charakter wyst powanie nie zostaly uj te
kartograficznie)
Kartowanie stanowisk naturalnych w Polsce na powierzchni 150 ha wykonał dr K.
wierkosz i ocenił je z punktu widzenia ich zachowania. Potwierdził wyst powenie takich
samych stanowisk le nych (*91E0, 91F0) oraz nadrzecznych i okrajkowych (6430).Wykaz
poszerzył o:
3150 – starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne z typami wegetacji
Magnopotamion lub Hydrocharicion
6510 – nizinne łÿki ko ne (wyczyniec łÿkowy Alopecurus pratensis, krwi ciÿg Sanguisorba
officinalis)
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Tab. 1:

Rozmieszczenie typów siedlisk przyrodniczych (Anex I Dyrektywy
92/43/EEC) w meandrach granicznych Odry

NATURA

kod
3150

3260

3270

6430

6510

*91E0

91F0

25

Biotopy
Republiki
Czeskiej
kod
V1

nazwa
starorzecza i inne
naturalne, eutroficzne
zbiorniki wodne z
typami wegetacji
Magnopotamion lub
Hydrocharicion
ni inne i podgórskie
V4
rzeki ze
zbiorowiskami
jaskrów wodnych
Ranunculion fluitans i
CallitrichoBatrachion
M 1.4
M 4.1

RC
(wyst puje w
bezpo rednim
sÿsiedztwie zalanego
wyrobiska wiru
Malý Kališ ok)
+

+

+
+

+
+

+

+

bylinné lemy nížin.
ek

+

+

mezofilní ovsíkové
louky

-

+

+

+

L 2.4

vrbové k oviny hlinit.
a pís it. náplav
m kké luhy nížin. ek

+

+

L 2.3

tvrdé luhy nížin. ek

+

+

zalewane muliste
M6
brzegi rzek
Chenopodion rubri
p.p. i Bidention p.p
górskie i ni owe
M7
ziołoro la nadrzeczne
i okrajkowe
ni inne łÿki ko ne
T 1.1
(wyczyniec łÿkowy
Alopecurus pratensis,
krwi ciÿg
Sanguisorba
officinalis)
K 2.1
lasy nadrzeczne z
olszÿ czarnÿ i
jesionem wyniosłym,
oraz ł gi wierzbowotopolowe
lasy ł gowe d bowowiÿzowo-jesionowe

Rozmieszczenie

nazwy w j.czeskim
makrofyt. veget.
p iroz.eutr. a mezotr.
stoj. vod

makrofyt. vegetace
vodních tok

í ní rákosiny
št rkové náplavy bez
vegetace
bahnité í ní náplavy

PL
+

Łÿcznie w terenie wyst puje 7 stanowisk naturalnych z załÿcznika I Dyrektywy Rady
92/43/EEC. Priorytetowe stanowiska przyrodnicze z ogólnej powierzchni kartowanego
terenu stanowiÿ 22,6 %, nie priorytetowe stanowiska przyrodnicze 7,2 %, mozaika obu
typów stanowi 3,2%. Inne stanowiska przyrodnicze (poza NATURA 2000) pokrywajÿ
57,9% za silnie zmienione i sztuczne stanowiska (głównie ziemia orna, monokultury le ne,
wirowiska) stanowiÿ 9,1 % powierzchni. (Ryc. 21). Naturalne stanowiska le ne po obu
stronach meandrów granicznych sÿ zachowane przede wszystkim jako porosty brzegowe
wzdłu meandrów. Trzeba przyzna , e priorytetowe stanowisko Lasy nadrzeczne z olszÿ
czarnÿ i jesionem wyniosłym, oraz ł gi wierzbowo- topolowe (*91E0) jest w innych
miejscach Czech i Polski rozwini t lepiej, ni w meandrach granicznych. Sÿ tu tylko
miejscami zachowane fragmenty dobrej jako ci z wielkimi wierzbami, których warto
niestety obni a wyst powanie wielkolistnego rdestu japo skiego. Stanowisko łÿkowe
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(Ryc. 22) istnieje tylko w Polsce. Resztki łÿk po stronie czeskiej mi dzy uj ciem Olzy do
Odry zostały zaorane w 2001 roku (Ryc. 10). Najbardziej warto ciowe sÿ biotopy
pionierskie – rozlewiska rzeki z ró nymi typami osadów i wegetacji.

Ryc. 22: Łÿka z korytem powodziowym w polskiej cz ci meandra – 2001 (Foto: P.
Obrdlík, Rastatt)

3.2.3

Bogactwo gatunków
Dane na temat wyst powania gatunków ro linnych i zwierz cych zostały zebrane z ró nych
ródeł: KOUTECKÁ ET AL, (2001), ŠUHAJ ET AL., (w druku), kartowanie zgodnie z
załÿcznikiem II Dyrektywy Rady 92/43/EEC w Polsce (J. Szypuła) i niepublikowanych prac
czeskich przyrodników J. Šuhaja, B. Lojkáska, Z. Poláška, J. Vávry i innych.
W rejonie przerwanego 1. meandra na stronie czeskiej znaleziono 126 gatunków ro lin
naczyniowych. Wiele ro lin jest obcych, przyniesionych. Z po ród neofitów najwi ksze
problemy stwarza rdest japo ski (Reynoutria japonica). Wykaz gatunków w meandrach
b dzie jeszcze wi kszy, poniewa nie wykonano inwentaryzacji gatunków na całym terenie,
(brak pełnej inwentaryzacji w Polsce) jak równie brak jest aspektu całorocznego. Z
kartowania biotopów przyrodniczych wynika jednak, e nie ro nie tu aden gatunek ro linny
wymieniony w załÿczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EEC.
Po stronie polskiej uwag po wi cono rozpowszechnieniu krwi ciÿgu (Sanguisorba
officinalis), z którym sÿ zwiÿzane dorosłe postacie dwóch gatunków modraszków rodzaju
Maculinea. W 2002 roku potwierdzono wyst powanie modraszka (Maculinea nausithous)
(Ryc. 23). Kolejny motyl z załÿcznika II Dyrektywy Rady 92/43/EEC czerwo czyk nieparek
(Lycanea dispar) został znaleziony po stronie czeskiej. Pocieszajÿce jest potwierdzenie
wyst powania populacji pachnicy d bowej (Osmoderma eremita) (Ryc. 24) w dwóch
lokalizacjach w Polsce i trzech w Czechach. Larwy tego priorytetowego gatunku sÿ
przywiÿzane do pruchniejÿcego drewna w dziuplach wierzb, lip i d bów. W kwietniu 2003
znaleziono silnÿ i zdrowÿ populacj (osobniki dorosłe i larwy) chrzÿszcza zgniotka
cynobrowego (Cucujus cinnaberinus), który w Republice Czeskiej jest znany jedynie z
trzech stanowisk. Pojawienie si tych dwóch chrzÿszczy wiadczy o dobrym zachowaniu i
funkcjonalno ci ł gów meandra granicznego.
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Ryc. 23: Modraszek nausitous (Maculinea nausithous) (Foto: Ek.Schneider, Rastatt)

Ryc. 24: Pachnica d bowa (Osmoderma eremita) (Foto: P. Ko árek, Ostrava)
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Z innych bezkr gowców trzeba wspomnie pajÿka (Arctosa cinerea), wskazujÿcego na
dynamiczny rozwój procesów morfologii rzecznej. Aktualnie informacje na temat
bezkr gowców sÿ ubogie. Brakuje nadal systematycznych bada . Dziesi stawonogów
znalezionych w meandrach uznano w Rozporzÿdzeniu 395/1992 Sb za zagro one (Tab. 2).
Tab. 2:

Chronione gatunki zwierzÿt w meandrach granicznych (Anex II Dyrektywy
92/43/EEC, Anex I Dyrektywy 79/409/EEC, Rozporzÿdzenie 395/1992 Sb.;
ŠKAPEC, 1992; LUSK & HANEL, 1998; WITKOWSKI ET AL., 1999)

Gatunek

NATURA

bezkr gowce
pajÿk
witezianka błyszczÿca
pa królowej
mieniak t czowiec
mieniak stru nik
pokłonnik osinowiec
modraszek nausitous
czerwo czyk nieparek
pachnica d bowa
biegacz
zgniotek cynobrowy
biegacz
ryby
ja
strzebla potokowa
ró anka
brzana
piskorz
płazy
traszka zwyczajna
kumak nizinny
kumak górski
ropucha szara
ropucha zielona
rzekotka drzewna
aba mieszka
aba wodna
gady
jaszczurka zwinka
zaskroniec zwyczajny
ptaki
tracz nurog
brodziec piskliwy
jaskółka brzegówka
zimorodek
ssaki
bóbr europejski
wydra rzeczna

Arctosa cinerea
Calopteryx splendens
Papilio machaon
Apatura iris
Apatura ilia
Limenitis populi
Maculinea nausithous
Lycaena dispar
Osmoderma eremita
Eucarabus ullrichi
Cucujus cinnaberinus
Eucarabus scheidleri
Leuciscus idus
Phoxinus phoxinus
Rhodeus sericeus amarus
Barbus barbus
Misgurnus fossilis
Triturus vulgaris
Bombina bombina
Bombina variegata
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
Rana ridibunda
Rana esculenta

Rozporzÿdzenie
395/1992
Republika
Czeska

Czerwona lista
Republika
Czeska

PL

E
E
3
3
3
3
+
+
*+

2
3

E
E
E

3
3

VU
VU

+
+

+
+

3

EN

EN
VU
EN

2
3
3
3
3
2
1
2

Lacerta agilis
Natrix natrix

2
3

Mergus merganser
Actitis hypoleucos
Riparia riparia
Alcedo atthis

+

1
2
3
2

Castor fiber
Lutra lutra

+
+

1
2

E

Informacje o innych grupach – ryby, zwierz ta ziemno-wodne, płazy, ptaki i ssaki, mamy
tylko od strony czeskiej, ale mo na zakłada , e te same gatunki yjÿ, lub przemieszczajÿ
si po obu stronach rzeki.
W meandrach yje 19 gatunków ryb (LOJKÁSEK, informacja ustna) (stan na 2001 rok , nowe
koryto rzeki w przerwanym 1 meandrze do tej pory nie było inwentaryzowane pod
wzgl dem ichtiologicznym). Ochrona dwóch gatunków ró anki (Rhodeus sericeus amarus) i
piskorza (Misgurnus fossilis) według Dyrektywy Rady 92/43/EEC wymaga obj cia ochronÿ
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specjalnÿ danego terenu. Na mocy Rozporzÿdzenia M RC ochronie podlegajÿ dwa gatunki.
Niektóre gatunki sÿ wyra nie reofilne, z punktu widzenia rozmna ania liho- lub psamofilne,
czyli muszÿ mie czyste, nie zabagnione naniesienia wiru i piasku oraz odpowiednie
stosunki tlenowe. Funkcjonalno
ekologicznÿ meandrów granicznych potwierdza
odławianie młodych egzemplarzy strzebli potokowej (Phoxinus phoxinus) oraz jazia
(Leuciscus idus) w 2000 i 2001 roku (JURAJDA, 2001).
Kumak górski (Bombina variegata) i kumak nizinny (Bombina bombina) , gatunki
wymienione w załÿczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EEC, w meandrach majÿ optymalne
warunki do rozmna ania i stanowiska do ycia. W rejonie tym wyst puje tak e 8
przedstawicieli zwierzÿt wodno-lÿdowych i dwa gatunki płazów (ŠUHAJ ET AL., w druku a).
Wszystkie, za wyjÿtkiem aby trawnej sÿ chronione na mocy Rozporzÿdzenia 395/1992/Sb.
Na granicy przedmiotowego obszaru yje tak e traszka grzebieniasta (Triturus cristatus),
chroniona na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EEC, która najprawdopodobniej rozpowszechni
si w starorzeczach meandrów.
Na terenie tym potwierdzono wyst powanie 20 gatunków ssaków. Lista nie jest kompletna i
nale ałoby wykonywa szczegółowe całoroczne badania. Najbardziej znaczÿca jest kolonia
bobra europejskiego (Castor fiber) (ŠUHAJ ET AL. 2002) oraz wydra rzeczna, które sÿ
wymienione w załÿczniku II Dyrektywy rady 92/43/EEC.
Wyczerpujÿce sÿ dane na temat ptaków. Meandry znajdujÿ si w jednym z bardziej
znaczÿcych rejonów ptasich Republiki Czeskiej, to jest IBA He manský stav – Stružka
(MALKOVÁ & LACINA, 2001), gdzie ju od kilku lat działa aktywna grupa patronacka
ornitologów. Meandry Odry sÿ jednym z głównych ogniww SPA He manský stav – Odra –
Poolzí. Projekt tej SPA przedstawiła AOPK RC, przy współpracy z SO (Czeski Zwiÿzek
Ornitologiczny), Ministerstwu rodowiska (HORA & MARHOUL, 2002). W proponowanej
SPA rozmna a si mniej wi cej regularnie 120 gatunków ptaków, a z tego w
przedmiotowym obszarze wzdłu Odry, mi dzy Bohumínem a uj ciem Olzy, gniazduje 60
gatunków (Z. POLÁŠEK, informacja ustna). Cztery z po ród tych gatunków sÿ przy tym
skazazale ne od dynamicznych procesów rzeczno-morfologicznych – w skarpach
brzegowych gniazduje zimorodek (Alcedo atthis) i brzegówka (Riparia riparia), na
rozlewiskach rzeki siewka rzeczna (Charadrius dubius) oraz brodziec piskliwy (Actitis
hypoleucos). Unikalne w ramach Republiki Czeskiej jest gniazdowanie tracza nurog si
(Mergus merganser) w meandrach, który w SPA ma jedyne stałe gniazdowisko w Republice
Czeskiej (ŠUHAJ ET AL., w druku b). Mi dzy innymi wiadczy to o dobrych warunkach dla
zdobywania pokarmu w Odrze, jakie ma ta rybo erna kaczka. W okresie gniazdowania
wyst puje 7 zagro onych gatunków drapie ników: kania ruda (Milvus milvus), orlik
krzykliwy (Aquila pomarina), orzeł bielik (Haliaetus albicilla), trzmielojad (Pernis
apivorus), jastrzÿb goł biarz (Accipiter gentilis) i błotniak stawowy (Circus aeruginosus).
Dolny bieg Odry jest najwi kszym obszarem na północnych Morawach i lÿsku, w którym
zimujÿ ptaki wodne, za dzi ki wysokiej liczbie ptaków wodnych, zimuje tu równie co roku
kilka orłów morskich.
3.2.4

Ochrona meandrów
W rejonie meandrów granicznych wyst puje 7 typów stanowisk przyrodniczych, w tym
priorytetowe lasy ł gowe i nadrzeczne zaro la wierzbowe, z załÿcznika I Dyrektywy Rady
92/43/EEC; dwa gatunki chrzÿszcza (priorytetowy - pachnica d bowa oraz zgniotek
cynobrowy), dwa gatunki motyli (modraszek i czerwo czyk nieparek) , dwa gatunki ryb
(ró anka i piskorz), dwoje zwierzÿt wodno-lÿdowych (kumak górki i kumak nizinny), jeden
ssak (bóbr europejski) z załÿcznika II Dyrektywy Rady 92/43/EEC oraz jeden gatunek
ptaków (zimorodek) z załÿcznika I Dyrektywy Rady 79/409/EEC.
Oczywiste jest, e stanowiska naturalne w stanie obecnym nie mogÿ konkurowa , co do
stanu i powierzchni, z innymi dolinami rzek w Republice Czeskiej czy w polskiej cz ci
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doliny Odry. Jednak z drugiej strony wyst powanie zdrowej populacji priorytetowej
pachnicy d bowej a w Republice Czeskiej rzadko wyt pujÿcego zgniotka cynobrowego i
innych gatunków (Ryc. 25) czy proponowana ostoja SPA He manský stav – Odra – Poolzí,
sÿ dobrymi prognostykami do tego, aby obszar meandrów trafił na projektowane wykazy
narodowe obszarów szczególnie chronionych (SAC) systemu NATURA 2000. W Polsce tak
ju si stało – SAC Meander Graniczny Odry był 30.3.2003 oficjalnie włÿczony do
proponowanego wykazu Województwa lÿskiego. Ochrona meandra w ramach systemu
NATURA jest potrzebna w Czechach i w Polsce, poniewa chodzi o funkcjonujÿcy,
zrównowa ony ekosystem, który nie respektuje granic politycznych. Zachowanie
dynamicznych rzeczno-morfologicznych procesów gwarantuje utrzymanie wysokiego
poziomu bioró norodno ci. Trzeba pami ta , e nawet krótkie odcinki z naturalnym
przebigiem procesów rzecznych sÿ niezb dne do utrzymania warto ci przyrodniczych całej
Odry i istniejÿcego korytarza ekologicznego.

Ryc. 25: Proponowany obszar SPA „He manský stav – Odra - Poolzí"
Ochrona przyrody meandrów była zaniedbywana. Pierwszy projekt obj cia ochronÿ zgodnie
z ustawÿ nr 114/1992 Sb. opracowała KOUTECKÁ (1995). Projekt nie został zaakceptowany,
a to prawdopodobnie dlatego, e obszar ten stanowi rezerw dla kanału D–O–Ł (kanał
Dunaj-Odra-Łabe). Presja na meandry graniczne wzrasta, niektóre z projektowanych
przedsi wzi bezpowrotnie zniszczyłyby ten wyjÿtkowy fenomen. Nie spodziewamy si , e
przekazanie oficjalnych wykazów SCI i SPA do NATURA 2000 w Polsce i w Czechach
oraz zatwierdzenie ich przez Uni Europejskÿ, b dzie post powa szybciej ni plany
zagospodarowania przestrzennego w rejonie meandrów.
Z tego powodu rozwa amy i staramy si uregulowa ochron terenu zgodnie z krajowymi
przepisami ochrony przyrody. W Czechach mo na bra pod uwag kategori „pomnik
przyrody. Dr. V. Hamplova przy wsparciu AOPK Ostrawa, COS i WWF-Auen-Institutu
uzgodniła z
Wydziałem rodowiska Wojewódzkiego Urz du Morawsko- lÿskiego,
mo liwo ci rozpocz cia post powania ustanawiajÿcego obszar ochronny . Je eli nale ycie
b dÿ przygotowane odpowiednie materiały, to do rozpocz cia mogłoby doj jeszcze w
bieÿ cym roku. W Polsce odbyło si przygotowanie materiałów i post powanie do obj cia
meandrów ochronÿ w kategorii „obszar chronionego krajobrazu” (OCHK). Według ostatnich
informacji uzyskanych (połowa kwietnia 2003) z urz du Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w Katowicach, mo na liczy na ustanowienie OCHK w połowie 2003 roku.
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Ochrona przeciwpowodziowa
Bohumín i jego przyległe cz ci miejskie leÿ w dolinie, która od niepami tnych czasów
zawsze była zatapiana. ródła historyczne opisujÿ powodzie ju od XIII wieku (MANÍ EK,
1998). Z uwagi na niski poziom osadnictwa – w 1804 roku w rejonie Bohumína mieszkało
2259 mieszka ców (DEMEL, 1997) – i niewielki procent uprawianej ziemi, szkody były
niewielkie. Po zbudowaniu linii kolejowej w 1847 roku i burzliwym rozwoju przemysłu,
liczba mieszka ców zwielokrotniła si . Dzi na tych samych terenach zalewowych mieszka
ponad 23.000 osób, a wi kszo ziemi jest uprawiana rolniczo. Oczywi cie adekwatnie
wzrosły te szkody, powodowane przez powodzie.
Najgorsze skutki pozostawiła po sobie powód w 1997 roku, kiedy to obj ła 4/5 katastru
gminy Bohumín i po raz pierwszy została zalana miejska cz
Nového Bohumína
(Ryc. 26). Usytuowanie zabudowy miejskiej Bohumína na terenach zalewowych jest
typowym przykładem nierozwa nego, aroganckiego podej cia do warunków
przyrodniczych, niemo liwych do opanowania, za co teraz ponosimy konsekwencje.
Ochrona przeciwpowodziowa na takich terenach jest trudna, droga i nigdy nie jest
całkowicie niezawodna.

Ryc. 26: Powód w Novém Bohumín – lipiec 1997 (Foto: J. Raudenský, Brno)
Przez długi czas odkładano realizacj ochrony przeciwpowodziowej Bohumína, powołujÿc
si na planowanÿ drog wodnÿ D-O-Ł, budow zbiornika Racibórz w Polsce i inne
planowane działania. W 1999 roku firma AQUATIS Brno (1999) opracowała studium
czterech alternatyw ochrony Bohumína przed wodÿ 50-letniÿ. Do wykonania
jednowymiarowego modelu warunków przepływowych przy wodzie 50-letniej i 100-letniej
wykorzystano du ski program MIKE 11. Kalkulacje były wykonywane w warunkach stanu
aktualnego, tzn. istnienia przerwanego meandra.
Wyniki wykazujÿ wyra nie, e mimo zmian na terytorium polskim (obni enie odpowiednio
poziomów wody a o 1,7 m poni ej uj cia Olzy na skutek rozbudowy mostów i uregulowa
przy obwałowaniu), na poczÿtku meandrujÿcego odcinka w rejonie Bohumína nie doszło do
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adnych istotnych zmian. Przy HQ100 równie dzisiaj pi trzenie wsteczne si ga a do mostu
drogowego Bohumín – Chałupki. Niestety, studium nie daje adnych informacji o tym, jak
wyglÿdało wsteczne pi trzenie przed przerwaniem meandra w 1997 roku. Odpływ wód
powodziowych bezpo rednio pod mostem kolejowym jest uzale niony od warunków
panujÿcych na odcinku cieku tu za nim. W przeciwnym razie, dzi ki szeroko otwierajÿcej
si dolinie musieliby my oczekiwa raczej obni enia, a nawet przy ekstremalnych stanach
wody skoku wspadku poziomu wody poni ej mostu. Wej cie do pierwszego meandra przed
przerwaniem było bardzo wÿskie. Jednocze nie po czeskiej stronie był wysoki brzeg. Od
1997 mo na zaobserwowa istotnÿ popraw warunków odpływowych, cho stare koryto
meandra jest stale otwarte i ma zdolno ci przepustowe. Fakty przemawiajÿ za tym, e wpływ
pi trzenia wstecznego przed 1997 rokiem był o wiele znaczniejszy, ni jest dzi .
Nawet gdyby w przyszło ci dochodziło do zasypywania starego koryta pierwszego meandra,
nie trzeba si obawia wcze niejszych poziomów wody wstecznego pi trzenia. Dzi , dzi ki
istnieniu nowego koryta rzeki w przerwanym meandrze, warunki przepływu sÿ lepsze ni
dawniej. Tak samo przedstawia si sytuacja w przypadku nast pnych cz ci koryta Odry
poni ej meandra, jak i dla terenu zalewowego. Prawdopodobnie nigdy nie dojdzie do
pełnego zasypania, do całkowitego zamkni cia starego meandra. Przy wysokich
przepływach, kiedy nast puje wystÿpienie z brzegów, woda znajdzie sobie starÿ drog przez
krótkie koryto powodziowe, odchodzÿce ze szczytu łuku pierwotnego meandra (Ryc. 18). W
wyniku tego powstaje wielka szybko
prÿdu wody, co powoduje utrzymywanie
przepustowo ci kanałów w pierwotnym korycie przerwanego meandra. Wa ne jest, aby w
korycie powodziowym po stronie polskiej nie tworzono adnych przeszkód, które
zapobiegałyby przepływowi (np. sadzenie wierzb), tzn. chodzi o utrzymanie stanu z przed
1997 roku.
Je eli przerwany pierwszy meander zostanie pozostawiony w stanie dzisiejszym, to na
podstawie wy ej opisanych okoliczno ci i faktów, nie spodziewamy si
adnych
niekorzystnych wpływów na okolice meandrów i zabudow Bohumína.
Oprócz tego, ze studium Aquatisu Brno wynika, e same obiekty przeciwpowodziowe w
rejonie Bohumína zostały przelane tylko dlatego, poniewa nie były dostosowane do
wydarze w 1997 roku (wały przeciwpowodziowe od mostu kolejowego w kierunku prÿdu
rzeki były miejscami przelane, cz ci Nového Bohumína były zalane przede wszystkim na
skutek wstecznego pi trzenia od północy i z powodu wystÿpienia z brzegów małych
dopływów). Wyra nie wida e dla sytuacji powodziowej regionu Bohumína i okolic
pierwszego meandra du e znaczenie ma przepustowo mostu kolejowego. Okazuje si e
zmiany po 1997 roku (z przerwaniem meandru) nie majÿ adnego znaczÿcego wpływu na
poziom cofki wody w kierunku mostu kolejowego. Stany poziomu zwierciadła wody (cofki)
w gór rzeki sÿ uzale nione przede wszystkim od jego przepustowo ci. Dno w profilu mostu
kolejowego le y o 1 metr wy ej ni w profilu mostu drogowego, przy tym most drogowy
jest wy szy. Biorÿc pod uwag wyniki studiów AQUATIS Brno jest wskazane aby
sprawdzono czy przepustowo ( wiatło) mostu kolejowego odpowiada ekstremalnym
przepływom w Ostravie, aby mo na było zapobiec podpi trzeniu wody. W przypadku
podpi trzenia wstecznego nale y oczekiwa nie tylko podwy szenia poziomu wody powy ej
mostu, ale dodatkowo mo liwo ci podmywania fundamentów mostu. Taki przypadek miał
miejsce w roku 1997. Według in yniera Klepacza (RZGW Racibórz) doprowadziło to do
masowego odkładania sedymentu poni ej mostu, na odcinku przed pierwszym meandrem i
przyczyniło si do przerwania meandra wskutek powstałej cofki.
Dopóki zachowana zostanie sytuacja dzisiejsza z przerwanym meandrem to nie b dzie trzeba
obawia si niebezpiecze stwa podobnego odkładania sedymentów. W przypadku
zabudowania/ zasypania nowo utworzonego koryta, ponownie przywrócony zostanie stan w
którym dochodziło do podpi trzania wody przed bardzo wÿskim zakr tem pierwszego
meandru. Dojdzie ponownie do podwy szania poziomu zwierciadła wody przed mostem
oraz zwi kszy si ponownie niebezpiecze stwo erozji dna .
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Ochrona przeciwpowodziowa okolic Bohumína ma równie wpływ na obszary poło one
poni ej (wzdłu biegu rzeki). Przy podj ciu planowanych dziła na rzecz ochrony
przeciwpowodziowej Bohumína nale y liczy si ze znacznÿ redukcjÿ wielko ci retencji w
okolicy odcinka Odry granicznej. Najsilniej to obni enie retencji bedzie przejawia si przez
polepszenie waruków przepływu w polskim odcinku Odry w okolicy nowego mostu
drogowego i mostu kolejowego w Krzy anowicach. Obni enie poziomu wody o około 1,7
metra poskutkuje oczywi cie ni szymi wysko ciami zalewów obszarów nadrzecznych.
Skorzystajÿ z tego cz ciowo gminy czeskie, chocia niebezpiecze stwo powodzi zostanie
zredukowane głównie przez realizacj planowanych tam inwestycji na rzecz ochrony
przeciwpowodziowej. W sumie na powierzchni 10 - 20 km2 obszarów zalewowych i przy
około 1m ni szym poziomie zwierciadła wody stracona zostanie retencja 10 – 20 mln m3
która ma wyra ne znaczenie dla ochrony przecipowodziowej. To odpowiada pojemno ci
niedawno doko czonego polderu Buków. Oznacza to e w porównaniu z sytuacjÿ sprzed
roku 1997, poni ej Bukowa, działanie nowego polderu b dzie praktycznie wyeliminowane.

WWF-Auen-Institut: Graniczne meandry Odry – fenomen o znaczeniu europejskim

5

34

Planowanie przestrzenne – kanał OKO
Rejon Bohumína jest znaczÿcym korytarzem transportowym. Interesy transportu spotykajÿ
si tu z gospodarkÿ wodnÿ i ochronÿ przyrody. Do WWF-Auen-Institut zwrócono si z
pro bÿ o zaopiniowanie trzech wariantów prowadzenia kanału OKO (Odra–Ko le–Ostrava)
przez teren meandrów (Ryc. 27)

Ryc. 27: Plany zagospodarowania przestrzennego - przebieg kanału
(niebieski) i autostrady (czerwony) na obszarze meandrów

eglugowego OKO

Odno nie kanału OKO, jak i drogi wodnej D-O-Ł mamy zasadnicze zastrze enia. Z punktu
widzenia ekologicznego ródlÿdowy transport barkami ma szkodliwe oddziaływanie na
ekosystemy aluwialnych, małych cieków w Europie rodkowej:
• W dzisiejszych warunkach nowoczesne barki transportowe nie mogÿ pływa po Górnej i
rodkowej Odrze. Regulacja Odry i jej dopływów (zbiorniki retencyjne słuÿ ce poprawie
przepływów) hamujÿ procesy morfologiczne. Ich eksploatacja b dzie miała negatywny
wpływ na okre lany dzisiaj jako redni, a nawet dobry stan ekologiczny ekosystemu
rzecznego. Negatywny rozwój trzeba oceni z punktu widzenia Ramowej Dyrektywy
Wodnej 2000/60/EEC, której zało eniem jest zasada nie pogarszania stanu aktualnego,
za zadaniem docelowym jest zapewnienie dobrego stanu ekologicznego.
• Transport barkami powoduje fałszowanie fauny i flory, a tym samym zmniejszanie
bioró norodno ci, uszkadza mechanicznie ikry ryb i naczyniowe ro liny wodne,
powoduje ubytek siedlisk wodnych, mÿcenie osadów i zwi kszanie zamulenia. luzy i
stopnie wodne ograniczajÿ migracj ryb. Z pewnymi zastrze eniami, mo na transportowi
wodnemu przypisa pozytywny wpływ na mechaniczne napowietrzanie kanałów
eglugowych.
Ocena poszczególnych wariantów przej cia kanału OKO przez teren meandrów polega na
podstawowym poznaniu, e w celu utrzymania cennych pod wzgl dem ekologicznym,
godnych ochrony, dynamicznych procesów rzecznych w granicznym odcinku Odry od
południa na północ, decydujÿce znaczenie ma niehamowany transport rumoszu i dynamika
przepływów w całym zakresie, od warto ci minimalnych a po powodzie dwudziestolecia.
Wszystkie warianty kanału OKO stanowiÿ przeszkod w migracji ryb. Ruchomy jaz jako
taki jest trudny do pokonania przez ryby.
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Wariant rodkowy
Poprowadzenie kanału przez rodek terenu poprzez wykonanie przepustu w meandrach
oznaczałoby bezpowrotne zniszczenie meandrujÿcego odcinka. Z tego wariantu ju
zrezygnowano.
Wariant wschodni
Wariant wschodni nie zapewnia warunków przepływowych zbli onych do naturalnych.
Mi dzy innymi kanał przecina teren zalewowy , wpływajÿc w ten sposób niekorzystnie na
re im płytkich wód podziemnych.
Przeprowadzenie trasy przez zalane wirowisko Kališ ak mo e zagrozi tamtejszej populacji
kumaka górskiego (Bombina variegata) i traszki grzebieniastej (Triturus cristatus). Tu
obok planowanej trasy kanału osiedlił si bóbr. Wszystkie trzy gatunki sÿ opisane w
załÿczniku II Dyrektywy Rady 92/43/ECC. Unia Europejska wymaga utworzenia dla nich
specjalnych obszarów chronionych.
Wariant zachodni
Ma trzy podwarianty. aden z nich nie wykorzystuje mo liwo ci prowadzenia kanału po
kraw dzi tarasu rzeki. Z naszego punktu widzenia, mo na oba planowane obiekty liniowe
(szosa i kanał) usytuowa w jednym korpusie.
Podwariant A: krótki, przeciwpowodziowy
Trasa kanału przecina pierwszy meander o du ej dynamice i uniemo liwia w ten sposób
naturalny, stopniowy rozwój biotopu starorzecza, które ma wielkie znaczenie dla utrzymania
ró norodnej fauny ryb oraz samooczyszczania. Trasa niszczy istniejÿce gł bie na terenie
zalewowym, które słuÿ do rozmna ania zwierzÿt wodno-lÿdowych.
Aby została zachowana dynamika morfologiczna, wszystkie przepływy a do wysoko ci
wody 20-letniej muszÿ przechodzi przez koryto rzeki. Wymaga to wi kszego jazu
rozdzielajÿcego. Korpus kanału przeszkadza w wymianie płytkiej wody podziemnej mi dzy
rzekÿ a zachodniÿ cz ciÿ doliny.
Stopie w dnie Odry, mniej wi cej w połowie najbardziej północnego meandra przerywa
transport napływów w korycie rzeki.
Podwariant B: długi, przeciwpowodziowy
Aby została zachowana dynamika morfologiczna, wszystkie przepływy a do wysoko ci
wody 20-letniej muszÿ przechodzi przez koryto rzeki.
Obiekt kanału przeszkadza w wymianie płytkiej wody podziemnej miedzy rzekÿ a zachodniÿ
cz ciÿ doliny.
Podwariant C; długi, nie przeciwpowodziowy
W stanie aktualnym obiekt kanału przerywa wymian płytkiej wody podziemnej mi dzy
rzekÿ a zachodniÿ cz ciÿ doliny.
Porównanie wariantów
Z punktu widzenia rzeczno-morfologicznego oraz ekologicznego, odrzucamy wariant
rodkowy i wschodni oraz zachodni podwariant A i B.
Pod pewnymi warunkami mo na by było zgodzi si na podwariant C, gdyby
zaakceptowano nast pujÿce zmiany:
• trasa kanału b dzie zgodna z liniÿ tarasu rzecznego i wraz z szosÿ b dzie poło ona w
jednym korpusie.
• b dzie zapewniona dla ryb mo liwo przepływania przez ruchomy jaz
• wszelkie przepływy a do wysoko ci wody 20-letniej b dÿ odprowadzane do koryta
rzeki w odcinku meandrujÿcym.
W ten sposób b dzie mo na tak e obni y przepływy powodziowe o około 500 m3/s (Q100 –
Q20) na wodowskazie Bohumín.
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Zagadnienia prawne i stosunki własno ciowe gruntów
Czeskie prawo wodne nr 245/2001 Sb w § 45 reguluje sprawy zwiÿzane ze zmianÿ koryta
cieku wodnego. W ust pie 1 czytamy: „Je eli ciek wodny pod wpływem sił naturalnych w
czasie powodzi opu ci swoje naturalne koryto i w ten sposób powstanie nowe koryto, to
wła ciciele gruntów, administrator cieku wodnego, jak równie osoby uprawnione do
wykonywania czynno ci zwiÿzanych z wodami, którzy sÿ dotkni ci nowym stanem, mogÿ
pojedynczo lub wspólnie zwróci si do urz du wodno-prawnego z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na przywrócenie cieku wodnego do poprzedniego koryta na swój koszt...” Ust p
2 i 3 zajmuje si sprawÿ wykupu i odszkodowa . W ust pie 4 czytamy: „Prawo do
odnowienia i odszkodowania zanika po trzech latach od roku, w którym doszło do zmiany.”
W przypadku przerwanego 1. meandra koło Starého Bohumína , wła cicielem gruntu sÿ
Lesy RC, p.p., administratorem cieku jest Povodí Odry p.p.. Wydarzenie miało miejsce w
lipcu 1997, tzn., e prawo do odnowienia i odszkodowania zgodnie z § 45 ust p 4 zanikło w
dniu 31.12.2000. Według specjalistów, nie mo na korzysta z takiej interpretacji ustawy
Prawo Wodne, równie dla cieków granicznych. Tam trzeba wziÿ pod uwag konkretne
umowy mi dzynarodowe (patrz rozdział 7).
Faktem jest, e z powodu zwi kszenia spadu w nowo powstałym korycie przy jego uj ciu
dochodzi do silniejszej erozji lewego, polskiego brzegu. Z tego powodu zostało uszkodzone
umocnienie brzegu, wykonane po powodzi 1997 roku przez polskiego administratora cieku
RZGW Gliwice.
Na podstawie kopii map katastralnych gminy Bohumin (skala 1 : 2000 i 1 : 1000) oraz
Krzy anowic (skala 1 : 5000) została sporzÿdzona mapa parcel w jednolitej skali 1 : 10000
dla całego obszaru meandrów granicznych (Obr. 28). Mapa jest obciÿ ona pewnym bł dem i
nie cisło ciami. Chodzi przede wszystkim o parcele przylegajÿce do cieku wodnego,
których granice sÿ stale zmieniane na skutek korytotwórczych przepływów. Wykres na
mapach katastralnych nie odpowiada stanowi faktycznemu. Z tych powodów nie dokonano
analizy gruntów w samym cieku Odry. W niektórych przypadkach nie jest wyja niona
sytuacja własno ci gruntów i wymaga dogł bniejszej analizy. Jednak mo na wytworzy
sobie obraz na temat stosunków własno ciowych, szczególnie na krytycznych odcinkach,
które sÿ wystawione po rednio lub bezpo rednio na procesy korytotwórcze.
Grunty według formy własno ci (Tab. 3) sÿ zaliczone do nast pujÿcych pi ciu kategorii:
• prywatne (osoby)
• pa stwowe (w RC – Povodí Odry s.p., Lesy R s.p., Pozemkový fond, Ú ad pro
zastupování státu ve v cech majetkových, w RP – RZGW Gliwice, AWRSP Opole,
GDDPiA Katowice
• gminne – (w RC – Bohumin i Ostrava, w RP – Krzy anowice)
• firm (w RC – Št rkovna D. Benešov, OKD, w RP – RSP Zabełków)
• wła ciciel nie znany
Tabelaryczny przeglÿd parcel z podaniem wła cicieli, powierzchni i ewentualnie innymi
danymi z aktu własno ci jest przechowywany u wykonawcy raportu.
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Tab. 3: Struktura własno ci gruntów w obszarze meandrów granicznych Odry
(uwaga: powierzchnia gruntów bez samego biegu Odry)

wła ciciel
prywatny
pa stwowy
gmina
firma
nieznany
razem

RC
powierzchnia
(ha)
71,0
28,2
25,4
66,8
7,8
199,2

udział %
35,6
33,5
12,8
14,2
3,9
100,0

PL
powierzchnia
(ha)
135,66
36,55
7,47
24,07
13,26
215,614

udział %
62,9
17,0
3,5
11,2
6,1
100,0

Grunty prywatne zajmujÿ w meandrach najwi kszÿ powierzchni (Tab. 3). Biorÿc pod
uwag procesy korytotwórcze, najbardziej zagro onymi gruntami sÿ w kolejno ci:
pa stwowe, gminne, prywatne.
Po stronie polskiej, parcele prywatne stanowiÿ najwi kszÿ cz
gruntów przylegajÿcych
bezpo rednio do cieku, nast pnie sÿ to grunty pa stwowe (RZGW Gliwice) i firm (RSP
Zabełków). Nara one na silnÿ erozj brzegów parcele przybrze ne, poni ej uj cia nowego
koryta w 1 meandrze, w przybli eniu mi dzy km rzeki 5,35 do 5,7, sÿ własno ciÿ
administratora cieku RZGW Gliwice. Powierzchnia nara ona na ewentualnÿ awlusj poni ej
uj cia nowego koryta (ZIELI SKI, 2002) jest na gruntach RZGW Gliwice i wła cicieli
prywatnych. Koryto powodziowe skr cajÿce przy szczycie pierwszego meandra i przyległej
powierzchni, które zgodnie z poglÿdem WWF, w przypadku podj cia robót regulacyjnych na
pierwszym meandrze byłyby równie zagro one przez potencjalnÿ awlusj , mniej wi cej w
połowie leÿ na terenach administrowanych przez RZGW Gliwice (własno Skarbu
Pa stwa RP), a w połowie na terenach prywatnych.
Nowo powstałe koryto na terytorium czeskim le y równie na parceli naleÿ cej do pa stwa
(Lasy Pa stwowe RC). Dotkni ty silnÿ erozjÿ brzeg i przyległe tereny w meandrze koło
Kopytowa znajdujÿ si na gruntach prywatnych. Potencjalnie zagro ony przez awlusj
odcinek , w przybli eniu mi dzy km rzeki 4,2 do 3,1 (ZIELI SKI, 2002) nale y przewa nie
do wła cicieli prywatnych.
Naturalne zmiany morfologiczne koryt cieków, którym towarzyszy przewracanie i
uszkadzanie starych drzew, nawet w warunkach rodkowoeuropejskich nie jest niczym
szczególnym, jak to wynika z informacji na temat rzeki Moravy w CHKO Litovelské
Pomoraví (Ryc. 29). Na skutek przerwania 1. meandra Odry granicznej i powstania nowego
koryta, został zniszczony las o powierzchni 0,6 ha (Ryc. 30). Zgodnie z oszacowaniem
wykonanym przez wła ciciela dotkni tego gruntu Lasów RC Lesni správa Ostrava – Šenov,
szkoda stanowi około 250.000 koron czeskich. Kwota ta nie wyst puje w wykazach
finansowych, poniewa mamy tu do czynienia z tzw. katastrofÿ o charakterze naturalnym.
Jest wkalkulowana w naturalnym ryzyku zwiÿzanym z gospodarkÿ le nÿ. W porównaniu z
innymi przypadkach (np. kornik, wichura), taka szkoda jest minimalna.
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Ryc. 29: Szkody w obr bie lasu – Morava, CHKO Litovelské Pomoraví (Foto: J.
M kotová, Olomouc)

Ryc. 30: Szkody w obr bie lasu – Odra, pierwszy meandr w okolicy Starého Bohumína –
1998 (Foto: V. Koutecká, Ostrava)
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Granica pa stwowa
Ruchome granice pa stwowe na ciekach wodnych majÿ wi cej wad ni zalet, jak wykazuje
JONES (1945) na przykładach z Ameryki Północnej i Południowej, Europy i Azji.
MUDRU KA (1981) obszernie omawia czechosłowackie ruchome granice z punktu widzenia
gospodarki wodnej. Problemy sÿ oczywiste, ale z faktami zachodzÿcymi na czesko-polskiej
granicy pa stwowej nie pozostaje nam nic innego, jak tylko si pogodzi . Na odcinku
mi dzy mostem kolejowym Bohumín – Chałupki a uj ciem Olzy do Odry, mi dzy Republikÿ
Czeskÿ a Rzeczpospolitÿ Polskÿ jest ruchoma granica pa stwowa, którÿ stanowi linia
rodkowa cieku Odry.
Lini rodkowÿ cieku jako granic wyznaczono ju w 1741 roku na mocy umowy mi dzy
Prusami a Austro-W grami. Linia rodkowa cieku ulegała zmianie, ale granica pa stwowa
nie zmieniała si zgodnie z niÿ, jak to dokumentujÿ mapy z lat 1769, 1829, 1912/13 oraz
zdj cia lotnicze z 1994 roku (Ryc. 3, 4, 5, 6). Stan ten został praktycznie nie zmieniony a
do 1958 roku, kiedy podpisano UMOW (SMLOUVA, 1959) mi dzy Republikÿ
Czechosłowackÿ a Polskÿ Rzeczÿpospolitÿ Ludowÿ w sprawie definitywnego wyznaczenia
granicy pa stwowej. Granica pa stwowa ponownie została ustalona na linii rodkowej Odry.
Przebieg granicy ponownie został potwierdzony w UMOWIE (1996), zawartej mi dzy
Republikÿ Czeskÿ a Rzeczpospolitÿ Polskÿ o wspólnej granicy pa stwowej. Z punktu
widzenia rozwoju meandrów granicznych Odry wa ny jest artykuł 5 ust p 2 UMOWY (1996),
w którym czytamy: „Przy naturalnych zmianach poło enia koryt granicznych cieków
wodnych wi kszego rozmiaru, granica pa stwowa przebiega tak, jak przebiegała przed
powstałÿ zmianÿ, o ile Umawiajÿce si Strony nie uzgodniÿ innego przebiegu granicy
pa stwowej”.
W 1966 roku został przerwany meander koło Sunychla. Granica pozostała niezmieniona i
Republika Czeska na długo ci około 320 m nie ma dost pu do rzeki (Ryc. 31). Czeskie
Ministerstwo Spraw Wewn trznych sygnalizuje, e dobrze byłoby przesunÿ granic do
nowo powstałej linii rodkowej cieku. Według porozumienia mi dzyrzÿdowego CRFR i PR
z roku 1992 (Nota „Dienstbier-Skubiszewski“ z 4 maja 1992 nr. 86-037/92-MPO) o
wyrównaniu czechosłowackiego terytorialnego zysku (w wyniku demarkacji granic
pa stwowych z lat 50-tych poprzedniego stulecia), dług terytorialny miałby zosta
uregulowany przede wszystkim w ramach naturalnych zmian i sztucznych regulacji wód
granicznych.
ZIELI SKI (2002) potwierdza, e w Odrze granicznej tak e w przyszło ci b dÿ przebiega
wyra ne lateralne przesuni cia meandrów. Osady łatwo poddajÿce si erozji sÿ uło one
wzdłu cieku na szeroko ci kilkudziesi ciu, do setek metrów (Ryc. 12). Ten proces, nawet
bez awluzji koryta, mo e oznacza przesuni cie rodkowej linii rzeki o całÿ szeroko cieku.
Zgodnie z aktualnymi umowami oznaczałoby to konieczno nowego wymierzenia i
wyznaczenia granicy pa stwowej (MUDRU KA, 1981). Z uwagi na szybkie zmiany
morfologiczne, które w sumie sÿ wyrównane z punktu widzenia ubytku lub przyrostu
terytorium sÿsiednich pa stw, nasuwa si rozwiÿzanie poprzez przyj cie zasady „Espace de
liberté”, która znalazła zastosowanie np. na Loarze i Allier we Francji (DISTER, 1998).
Rozwiÿzanie polega na wykupieniu przez pa stwo terenów zagro onych erozjÿ i
pozostawienie ich powolnemu rozwojowi morfologicznemu. U wiadamiamy sobie
oczywi cie, e Odra jest rzekÿ granicznÿ, ale z uwagi na dobre stosunki sÿsiedzkie i
spodziewane w niedalekiej przyszło ci członkostwo obu Pa stw w Unii Europejskiej, takie
rozwiÿzanie mogłoby si sta przykładem na europejskÿ skal . Z punktu widzenia umów
mi dzy Czechami a Polskÿ w sprawie wspólnej granicy, mogłoby to oznacza zmniejszenie
cz stotliwo ci mierzenia i nowego wyznaczania przebiegu granicy pa stwowej w strefie
wyznaczonej wcze niej przez ekspertów, na prawym i lewym brzegu. W ten sposób
poczyniono by znaczne oszcz dno ci finansowe. A przy tym nie byłby naruszony artykuł 5
UMOWY (SMLOUVA, 1996).
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Koncepcja „Espace de liberte” wymagałaby przeprowadzenia komasacji czy wykupienia
prywatnych gruntów. Rozpatrzyli my dwa warianty (nazwane dalej wariantem „małym“ i
„du ym“)
Pierwszy (wariant mały) polegałby na zabezpieczeniu swobodnych procesów
korytotwórczych w strefie podatnych na erozje osadów (Ryc. 28). Obejmowałby on
powierzchni 89,4 ha (Tab. 4). Przy tym chodziłoby tu o około 35 działek po stronie
czeskiej i 35 działek po stronie polskiej. W obu krajach najwi kszÿ cz - kolejno 42,4 % i
54,2 % stanowiłyby grunty prywatne.

Tab. 4: Potencjalna powierzchnia gruntów dla realizacji koncepcji "Espace de
liberté" w obszarze meandrów

wła ciciel
prywatny
pa stwowy
gmina
frma
nieznany
razem

wariant mały
RC
ha
%
17,0
42,4
13,1
32,7
7,5
18,7
0,1
0,3
2,4
5,9
40,1
100,0

PL
ha
26,7
2,7
0,2
12,0
7,7
49,3

%
54,2
5,5
0,4
24,3
15,6
100,0

wariant du
RC
ha
46,4
23,4
24,2
0,5
6,3
100,8

y
%
46,0
23,2
24,0
0,5
6,3
100,0

PL
ha
115,3
35,2
5,7
23,5
9,9
189,6

%
60,8
18,6
3,0
12,4
5,2
100,0

Wariant drugi, obszerniejszy, obejmowałby granic całego pasma meandrów na zachód i
wschód od rzeki, w pa mie w którym dochodziło do rozwoju meandrów od 1741 roku do
dnia dzisiejszego oraz przestrze poło ona mi dzy pierwszym a ostatnim meandrem
(Ryc. 28). Wariant ten obejmowałby powierzchni 290,4 ha (Tab. 4). Przy tym chodziłoby
tu o około 97 działek po stronie czeskiej i 151 działek po stronie polskiej. W obu krajach
najwi kszÿ cz
stanowiłyby grunty prywatne.

Wspólna czesko-polska grupa robocza o spraw regulacji cieków (Grupa Robocza R),
zaproponowała w nawiÿzaniu do koncepcji „Espace de liberte” ju pierwszy krok na małym
cieku granicznym Sm dá. Zalecono, aby ciekowi pozostawiono mo liwo swobodnego
meandrowania. Zmiany poło enia koryta mogÿ by oceniane jako zmiany o mniejszym
znaczeniu zgodnie z artykułem 5 (2) UMOWY (1996).
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Ryc. 31: Przebieg granic w meandrach Odry – 1741 (czerwona linia przerywana) i
współcze nie (niebieski)
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Mo liwo ci finansowania prac zwi zanych z ochron i
stałym zrównowa onym rozwojem terenu meandrów
granicznych
(Przygotowano na podstawie materiałów opracowanych przez V. Karlíka – ARNIKA D ín,
P. Niezna skiego – WWF Polska oraz K. Tallowitz-Rojas Arteaga – WWF Deutschland).
Wychodzimy z zało enia, e zachowany zostanie obecny charakter meandrów granicznych i
b dÿ one obj te ochronÿ w ramach sieci NATURA 2000. Je li to si uda, to fundusze Unii
Europejskiej, fundusze pa stwowe i prywatne mogÿ umo liwi czynnÿ ochron przyrody
obszaru meandrów granicznych, a tak e słu y edukacji, promocji regionu oraz aktywizacji
współpracy regionalnej i transgranicznej.

Dla obu krajów sÿsiedzkich istnieje mo liwo uzyskania wsparcia finansowego z funduszy
strukturalnych (rozwojowego, rolniczego i socjalnego – ERDF, EAGGF, ESF) Unii
Europejskiej. Wraz ze wstÿpieniem do Unii Europejskiej 1.05.2004 roku, programy PHARE,
SAPPARD oraz ISPA b dÿ zako czone, chocia niektóre ju rozpocz te projekty b dÿ nadal
kontynuowane. Z drugiej strony zarówno Republika Czeska jak i Polska b dÿ mogły ubiega
si o finansowanie z programów LIFE i INTERREG. Zasady korzystania z tych funduszy sÿ
obecnie w przygotowaniu i znajdujÿ si w ró nych stadiach zaawansowania. Wsparcie
finansowe z funduszy strukturalnych i nowych programów mo e zosta wykorzystane na
działania zwiÿzane z ochronÿ obszaru meandrów granicznych Odry w ramach sieci
NATURA 2000, zarzÿdzanie obszarem chronionym, wykup gruntów, ekologizacj
gospodarki rolnej i jej odpowiednie ukierunkowanie na terenach o wysokich walorach
przyrodniczych oraz renaturalizacj cieków wodnych ze szczególnym uwzgl dnieniem
ochrony ró norodno ci biologicznej i utrzymania ruchu drogowego.
Zarówno w Republice Czeskiej jak i w Polsce istniejÿ mo liwo ci wykorzystania krajowych
funduszy na potrzeby renaturalizacji oraz zachowania funkcji rzeki, planów ochrony
obszaru, realizacji programów ochronnych dla gatunków zagro onych, oczyszczania
cieków komunalnych, wsparcia takich rozwiÿza technicznych w biegu rzeki, które nie
wpływajÿ na drogi migracji organizmów wodnych, utrzymanie typowego krajobrazu, itp.
Mi dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (MFW) wspiera współprac samorzÿdów i
organizacji pozarzÿdowych w dziedzinie edukacji zwłaszcza we wspólnych projektach o
charakterze transgranicznym.
Ze wzgl du na to, e konkretne warunki uzyskania i wykorzystania powy ej wymienionych
funduszy sÿ ró ne w obu sÿsiadujÿcych krajach, do czeskiej i polskiej wersji raportu
ko cowego przygotowano oddzielny materiał z dokładniejszymi informacjami na temat
funduszy w Republice Czeskiej i Polsce.
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Stanowiska decydentów odno nie uregulowania czy
zachowania pierwszego meandra w stanie aktualnym
Povodí Odry s.p. Ostrava - opowiada si za zachowaniem stanu aktualnego, tzn. nowego
koryta w 1 meandrze
RZGW Gliwice, filia Racibórz – domaga si przywrócenia koryta do stanu z przed 1997
roku i naprawienia 1 meandra (wariant budowlany 1)
Urzÿd miejski Bohumín- nie ma uwag odno nie zachowania stanu dnia dzisiejszego, je eli
stan ten nie stanowi zagro enia dla osłony przeciwpowodziowej Bohumína i jego cz ci
miejskich
Urzÿd Gminy Krzy anowice – domaga si utrzymania dynamiki rzeczno- morfologicznej,
aby nie doszło do obni enia warto ci przyrodniczych meandrów
Ministerstwo rodowiska, Warszawa, Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody
prof. Ewa Symonides – proponuje zachowanie 1 meandra w stanie dzisiejszym (patrz
Załÿcznik 1)
Ministerstwo Spraw Wewnÿtrznych RC, Referat granicy pa ctwa, Praha – opowiada siÿ za
zachowaniem nowego koryta, poniewa daje to mo liwo ci nowego wytyczenia wspólnej
granicy na Odrze, tak, aby oba pa stwa miały dostÿp do rzeki na całej długo ci
AOPK st edisko Ostrava - opowiada siÿ za utrzymaniem stanu aktualnego, tzn. za
istnieniem nowego koryta w 1 meandrze
Grupa robocza 5 – Ekologia przy Miÿdzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed
Zanieczyszczeniem – na 8 naradzie grupa omówiła „...warto ci przyrodnicze i problemy
zwi zane z przyszł ochron meandrów Odry”, równie z punktu widzenia koncepcji
budowy poł czenia Odra – Dunaj. „Aktualnie członkowie grupy roboczej 5 jednoznacznie
odrzucili projekt budowania kanału... W przypadku meandrów granicznych nale ałoby
odst pi od zasady prowadzenia granicy pa stwowej przez rodek koryta rzeki i umo liwi
rzece naturalny proces meandrowania. We wnioskach na posiedzenie MKOOpZ , grupa
robocza 5 w punkcie a) proponuje „... formalne uznanie meandrów granicznych jako
miÿdzynarodowego obszaru chronionego”.
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Wnioski i zalecenia WWF
Dynamiczne procesy rzeczno-morfologiczne na Odrze granicznej miÿdzy Republik Czesk
a Polsk s gwarancj utrzymania dobrego stanu ekologicznego rzeki.
Warto ci przyrodnicze meandrów granicznych s bezsporne. Wystÿpowanie stanowisk
przyrodniczych i gatunków (w tym priorytetowych) zgodnie z Dyrektyw Rady 92/43/EEC i
79/409/EEC wymaga szczególne uwagi. Obszar ten zasługuje na wł czenie do czeskiego i
polskiego systemu NATURA 2000.
WWF zaleca zachowanie naturalnego nowego koryta w przerwanym meandrze koło Starého
Bohumína (miÿdzy Chałupkami i Zabełkowem) miÿdzy znakami granicznymi 6/12 – 6/2.
Utrzymanie stanu aktualnego nie pogarsza warunków odpływowych w polskiej czÿ ci Odry
poni ej uj cia Olzy, ani nie ma wpływu na zakres i wysoko rozlewisk w lewobrze nej,
polskiej dolinie. Konfiguracja pierwszego meandra nie ma adnego powi zania z ochron
przeciwpowodziow Bohumína i jego czÿ ci miejskich.
Mo na zapobiec gro nie wstecznej erozjji dna z nowego koryta w kierunku mostów
granicznych w Bohumínie – Chałupkach, stosuj c przedsiÿwziÿcia budowlane nie szkodliwe
dla przyrody.
Naprawa przerwanego pierwszego meandra nie zapobiegnie bocznej erozji brzegowej, ani
nagłemu przeło eniu koryta poprzez awluzjÿ w czasie wielkich powodzi.
Pozostawienie aktualnego stanu i przeprowadzenie niezbÿdnych działa zapobiegaj cych
erozji jest ta sze, ni zasypanie nowego koryta i przywrócenie cieku na poprzedni o
zgodnie z wariantem budowlanym I.
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Załÿcznik 2

Moÿliwe ródła finansowania dalszych działa w obszarze
meandrów granicznych Odry
(Piotr Nieznaÿski, WWF Polska)

Rozdział ten wskazuje potencjalne ródła finansowania działaÿ maj cych słu y zachowaniu
i ochronie walorów przyrodniczych meandrów granicznych Odry. Zało ono, e zachowany
zostanie obecny charakter odcinka meandrów a ich obszar b dzie wł czony do sieci
obszarów chronionych NATURA 2000 oraz obj ty ochron jako Obszar Chronionego
Krajobrazu. Przedstawione fundusze mog umo liwi czynn ochron przyrody obszaru
meandrów granicznych, a tak e słu y edukacji, promocji regionu oraz aktywizacji
współpracy regionalnej i transgranicznej. Niektóre z nich stwarzaj równie mo liwo ci
finansowania inwestycji oraz wykupu gruntów - w przypadku, kiedy działania te
przyczyniaj si do poprawy stanu rodowiska naturalnego.
W zwi zku z przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej, w niedalekiej przyszło ci b dzie
mo liwe korzystanie z kilku Programów, które opisano w koÿcowej cz ci rozdziału.
Programy te umo liwiaj finansowanie przedsi wzi zwi zanych z ochron obszarów o
szczególnych walorach przyrodniczych u ytkowanych rolniczo i desygnowanych jako ostoje
NATURA 2000. Nale y zaznaczy , i zasady korzystania z tych Programów s dopiero
przygotowywane a prace nad nimi s w ró nym stopniu zaawansowania.
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1. Narodowy Fundusz Ochrony ÿrodowiska i Gospodarki Wodnej
Kontakt:
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa,
Tel. (022) 849 00 79, 849 22 82, 853 37 37, 853 37 24
Fax: (022) 849 72 72
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
Internet: www.nfosigw.gov.pl
Beneficjenci: jednostki samorz du terytorialnego i ich zwi zki, stowarzyszenia, fundacje i
inne organizacje, przedsi biorcy;
Warunki:
Fundusz dofinansowuje przede wszystkim przedsi wzi cia o znaczeniu krajowym,
mieszcz ce si w okre lonych programach priorytetowych. Dofinansowanie mo e si
dokonywa w formie po yczki, kredytu, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych
kredytów i po yczek, umorzenia lub dotacji.
Rozpatruj c mo liwo ci dofinansowania działaÿ na obszarze gminy Krzy anowice, które
słu y mog ochronie meandrów granicznych Odry, na uwag zasługuj dwa programy
priorytetowe:
•

•

Program priorytetowy 2: Zwi kszenie retencji wód, ochrona przeciwpowodziowa oraz
renaturyzacja rzek, w ramach którego wspierane s przedsi wzi cia z zakresu m.in.:
o renaturalizacji rzek, maj ce na celu przywrócenie rzekom stanu zbli onego do
naturalnego i umo liwiaj ce wodom pełnienie funkcji ekologicznych tj.
funkcjonowanie wód jako rodowiska ycia i rozwoju organizmów i wa nego
elementu kształtowania krajobrazu rzecznego
Program priorytetowy 7: Ochrona przyrody i krajobrazu, który b dzie realizowany przez
dofinansowanie m.in.:
o zabiegów ochronnych i renaturalizacyjnych oraz działaÿ łagodz cych skutki
antropopresji na obszarach uznanych za istotne do realizacji strategii ochrony
przyrody i strategii ochrony ró norodno ci biologicznej,
o ochrony w warunkach „in situ” i „ex situ” oraz rozmna ania i rozprzestrzeniania
zagro onych wygini ciem gatunków ro lin i zwierz t.

Dotacje mog by udzielane m.in. na monitoring, przedsi wzi cia ochrony rodowiska na
terenach wiejskich, przygotowanie przedsi wzi
przeznaczonych do finansowania z
funduszy zagranicznych lub realizowanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania
cieków Komunalnych, kompleksowe programy badawcze, rozwojowe i wdro eniowe w
ochronie rodowiska oraz gospodarce wodnej.
Procedura:
Ubiegaj c si o dofinansowanie nale y zło y wypełnion Kart Informacyjn projektu.
Pozytywne zakwalifikowanie Karty skutkuje zaproszeniem Wnioskodawcy do zło enia
wypełnionego formularza Wniosku. Zakwalifikowany do wła ciwego programu
priorytetowego Wniosek przekazany zostaje wła ciwej komórce organizacyjnej i podlega
ocenie kompletno ci oraz ocenie ekologiczno-technicznej na podstawie kryteriów danego
programu. Nast pnie Wniosek zatwierdzany jest przez Zarz d NFO iGW i przygotowywana
jest propozycja warunków jego dofinansowania. Kolejnym etapem s szczegółowe
negocjacje koÿcz ce si podpisaniem arkusza negocjacyjnego.
Terminy:
Zarówno Karty Informacyjne jak i Wnioski rozpatrywane s na bie co. Dotychczas
obowi zuj ce sesje rozpatrywania wniosków zostały zast pione lista rankingow
aktualizowan raz na dwa miesi ce.
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Na uwag zasługuje I edycja Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej pt. „N a s z a G m i n a w E u r o p i e” .
Beneficjenci:
Konkurs skierowany głównie do gmin wiejskich.
Warunki:
W ramach Konkursu finansowane mog by przedsi wzi cia techniczne, organizacyjne i gospodarcze
dotycz ce m.in. nast puj cych dziedzin: wykorzystanie i ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi i
zagospodarowanie odpadów, oraz edukacja ekologiczna.
Celami tego konkursu s :
o upowszechnianie nowoczesnych rozwi zaÿ technologicznych i organizacyjnych, dostosowanych
do obowi zuj cego polskiego prawa oraz dyrektyw Unii Europejskiej, dotycz cych gospodarki
wodno– ciekowej, gospodarki odpadami oraz ograniczania emisji zanieczyszczeÿ
atmosferycznych;
o promocja działaÿ zmierzaj cych do rozwoju zrównowa onego gmin
o u wiadamianie mieszkaÿcom gmin, działaczom samorz dów i wła cicielom firm zagro enia
ekologicznego wynikaj cego z braku wła ciwego prowadzenia gospodarki wodno – ciekowej,
gospodarki odpadami i ochrony powietrza, a tym samym zwrócenie uwagi na korzy ci
wynikaj ce z działaÿ na rzecz poprawy stanu rodowiska;
o rozwijanie współpracy mi dzy samorz dami w realizowaniu inwestycji ekologicznych;
o propagowanie nowoczesnych, efektywnych i systemowych rozwi zaÿ technologicznych i
organizacyjnych.
Procedura i terminy:
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wraz z materiałami konkursowymi nale y przesyła w terminie
do dnia 30 kwietnia 2003 r
Szczegółowy regulamin uczestnictwa został przesłany do Urz du Gminy Krzy anowice.
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i Gospodarki Wodnej w

Kontakt:
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice,
Tel. (032) 251 8071 - 5, 251 1778, 251 3585,
Fax (032) 251 0406
E-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl
Internet: www.wfosigw.katowice.pl
Wykorzystanie rodków WFO i GW wydaje si by w przypadku zachowania meandrów
granicznych Odry wskazane zwłaszcza dla potrzeb ochrony dro no ci korytarza
ekologicznego rzeki, ochrony gatunków oraz do realizacji celów edukacyjnych ( cie ka
dydaktyczna, tablice informacyjne, akcje informacyjno- edukacyjne). Obj cie obszaru
meandrów granicznych Odry ochron w ramach europejskiego systemu obszarów
chronionych NATURA 2000 wyra nie zwi ksza szanse na pozyskiwanie rodków
finansowych z tego ródła.
Beneficjenci: jednostki samorz du terytorialnego i ich zwi zki, stowarzyszenia, fundacje i
inne organizacje pozarz dowe, przedsi biorcy
Warunki:
Wojewódzki Fundusz mo e dofinansowywa przedsi wzi cia o znaczeniu regionalnym
m.in. poprzez przyznawanie dotacji, udzielanie oprocentowanych po yczek, lub dopłaty do
preferencyjnych kredytów i po yczek. W formie dotacji finansowane s m.in.: (a) inwestycje
z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej realizowane przez jednostki samorz du
terytorialnego w ramach strategii, programów i planów przyj tych w oparciu o przepisy
ochrony rodowiska, (b) zadania zwi zane z ochron przed powodzi i usuwaniem szkód
powodziowych w obiektach i urz dzeniach ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, (c)
usuwanie szkód spowodowanych katastrofami w rodowisku przyrodniczym, (d)
doposa enie w sprz t specjalistyczny paÿstwowych i samorz dowych jednostek
odpowiedzialnych za działania w ww. zakresie, (e) realizacja obiektów małej retencji
wodnej, (f) działania na rzecz ochrony przyrody, (g) edukacja ekologiczna oraz
propagowanie działaÿ proekologicznych i zasady zrównowa onego rozwoju, (h)
opracowanie strategii, programów i planów w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej wymaganych przepisami ustawowymi, (i) dofinansowanie badaÿ (prace naukowobadawcze, programy i strategie, opracowania i ekspertyzy) upowszechnianie ich wyników,
(j) współuczestnictwo w realizowaniu programów i projektów mi dzynarodowych, (k)
działania pro- rodowiskowe z zakresu rolnictwa ekologicznego, wykraczaj ce poza dobre
praktyki rolnicze, (l) działania pro- rodowiskowe z zakresu rolnictwa ekologicznego,
wykraczaj ce poza dobre praktyki rolnicze, (m) utrzymanie tych elementów przyrodniczych
w gospodarstwach rolnych, które maj znaczenie dla utrzymania bioró norodno ci, w
szczególno ci na obszarach szczególnie chronionych oraz wskazanych do szczególnej
ochrony na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz umów
mi dzynarodowych.
Dofinansowanie zadaÿ inwestycyjnych udzielane przez Fundusz mo e wynosi do
wysoko ci 75% nakładów na realizacj zadania obj tego wnioskiem (poza działaniami (a) i
(b) wymienionymi powy ej, gdzie dofinansowanie mo e si ga 50%). Dofinansowanie
zadaÿ pozainwestycyjnych mo e wynosi do 100% warto ci zadania obj tego wnioskiem.
Dofinansowanie zadaÿ inwestycyjnych obejmuje tylko nakłady na realizacj obiektów,
instalacji i urz dzeÿ technologicznych niezb dnych do uzyskania efektów ekologicznych.
Procedura i terminy: Wnioski przyjmowane s przez cały rok. Zarz d Funduszu podejmuje
uchwał o zakwalifikowaniu wniosku do dalszego post powania i wpisaniu do rejestru zadaÿ
przewidzianych do dofinansowania.
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3. EkoFundusz
Kontakt:
ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa
Tel. (22) 6212704, fax (22) 6295125
E-mail: info@ekofundusz.org.pl,
Internet: www.ekofundusz.org.pl
Beneficjenci: samorz d, administracja paÿstwowa, organizacje pozarz dowe
Warunki:
EkoFundusz udziela wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji. Dotacje te mog uzyska
projekty inwestycyjne z zakresu ochrony rodowiska (i ochrony przyrody) jak i projekty
nieinwestycyjne - z zakresu ochrony przyrody. Obecnie w ramach ochrony wód EkoFundusz
wspiera inwestycje maj ce bezpo redni wpływ na: ochron wa nych obiektów
przyrodniczych o randze mi dzynarodowej, decyduj cych o zachowaniu globalnej
ró norodno ci biologicznej. Uzyskana dotacja mo e pokry koszty obiektów i prac
dotycz cych renaturalizacji obszarów cennych przyrodniczo jak i słu cych prawidłowemu
zagospodarowaniu tych terenów2. W tym aspekcie, oraz bior c pod uwag e obszar
meandrów granicznych Odry wł czony zostanie do sieci NATURA 2000, mo liwe wydaje
si wykorzystanie tego ródła finansowania dla realizacji rampy/ bystrotoku jako jedynego
zapewniaj cego dro no ekologiczn rozwi zania zabezpieczaj cego nowy odcinek koryta
rzeki przed erozj denn .
EkoFundusz nie finansuje badaÿ naukowych, akcji pomiarowych, studiów i opracowaÿ oraz
tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Z dotacji nie mog by
finansowane koszty nadzoru i koordynacji projektu ponoszone przez dotowanego lub
generalnego wykonawc jak i koszty osobowe i administracyjne dotowanego. Odst pstwo od
tej zasady jest mo liwe jedynie w przypadku projektów prowadzonych przez organizacje
pozarz dowe. Ze rodków EkoFunduszu nie mog by finansowane podatki i inne opłaty
zwi zane z realizacj przedsi wzi cia.
Je eli wniosek o dofinansowanie składaj władze samorz dowe, dotacja mo e pokry nawet
do 60% kosztów, a dla jednostek bud etowych, podejmuj cych inwestycje proekologiczne
wykraczaj ce poza ich zadania statutowe, dofinansowanie mo e pokry do 50%. W
przypadku organizacji pozarz dowych dofinansowanie mo e si ga 80% kosztów projektu.
EkoFundusz mo e wspiera projekty dopiero rozpoczynane, jak i b d ce w fazie realizacji,
je eli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%. rodki współfinansuj ce inwestycje
s uwzgl dniane do 2 lat wstecz od daty zło enia wniosku.
Finansowaniu podlegaj projekty ubiegaj ce si o dotacj nie mniejsz ni 50 000 zł.

Procedura:
Procedura zgłoszenia i rozpatrywania wniosków z reguły jest dwuetapowa. Pierwszym
etapem jest dostarczenie wypełnionego formularza „Ankiety projektu”. Po uzyskaniu
pozytywnej decyzji Zarz du EkoFunduszu wnioskodawca proszony jest o przedstawienie
„Wniosku o udzielenie dotacji”. Procedura ta zostaje skrócona do jednego etapu (bez
Ankiety...), je eli wnioski o dofinansowanie składa si na organizowane przez EkoFundusz
konkursy (np. dot. ochrony zagro onych gatunków,– informacje poni ej). Po pozytywnej
ocenie wniosku i zaakceptowaniu go przez Zarz d i Rad Fundacji w ci gu 6 miesi cy
powinna zosta przygotowana i podpisana umowa o udzieleniu dotacji ostatecznie ustalaj ca
zakres rzeczowy cz ci projektu obj tej dotacj i szczegółowe zasady rozliczenia dotacji.

2

Mo liwe jest sfinansowanie zakupu gruntów – uzasadnione zaplanowanymi zadaniami projektu, ale jedynie na
poczet Skarbu Paÿstwa.
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Terminy: Wnioski przyjmowane s na bie co lub w terminach ogłaszanych co roku tzw.
Konkursów Dotacyjnych (umieszczonych na stronie internetowej Funduszu).
Na obszarze meandrów granicznych Odry istnieje potrzeba podj cia działaÿ ochronnych dla
zachowania rzadkich siedlisk i gatunków. Cz
tych zadaÿ został wst pnie sformułowana w
opracowaniu dr Krzysztofa wierkosza pt. Siedliska wyst puj ce na terenie proponowanej ostoi
NATURA 2000 “Graniczny Meander Odry”.
Dla finansowania takich zadaÿ interesuj cym ródłem wydaje si by VII edycja „Konkursu
EkoFunduszu na ochron zagro onych gatunków ro lin i zwierz t”.
Priorytet w tym konkursie uzyskaj projekty o randze regionalnej, które w sposób widoczny wpływa
b d na zachowanie zagro onego gatunku w danym regionie (stanowisku).
Beneficjenci: społeczne organizacje ekologiczne, Wojewódzki Konserwator Przyrody oraz
Samorz dy terytorialne. Wskazana jest współpraca ró nych podmiotów i anga owanie lokalnych
społeczno ci.
Uwagi: W wyj tkowych sytuacjach EkoFundusz mo e wspiera równie wykup gruntów (jedynie na
rzecz Skarbu Paÿstwa) w celu zapewnienia ochrony szczególnie warto ciowym terenom. W
projektach tych wykup gruntów mo e by jedynie elementem, który umo liwi podj cie działaÿ
ochronnych, np. zrealizowanie prac renaturalizacyjnych.
Terminy:
Data ostateczna składania wniosków to13 czerwca 2003. Na jesieni planowana jest kolejna edycja.
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4. Program Małych Dotacji Funduszu na Rzecz Globalnego ÿrodowiska
GEF/SGP
Kontakt:
Przemysław Czajkowski, Krajowy Koordynator GEF/SGP,
GEF/UNDP, Al. Niepodległo ci 186, 00-608 Warszawa
Adres korespondencyjny: P.O. BOX 1, 02-514 Warszawa 12
Internet: www.gef.undp.org.pl
Beneficjenci: formalnie zarejestrowane organizacje pozarz dowe, samorz dy lokalne pod
warunkiem cisłej, udokumentowanej współpracy z organizacj pozarz dow .
Warunki:
GEF/SGP udziela wsparcia w formie dotacji do wysoko ci 50 tys. USD. Program finansuje
do 50% wielko ci zadaÿ projektu na lokalne działania i inwestycje przyczyniaj ce si do
poprawy stanu rodowiska naturalnego m.in. w dziedzinach ochrony bioró norodno ci i
ochrony zasobów wodnych.
Procedura:
Procedura zgłoszenia i rozpatrywania wniosków jest zazwyczaj dwuetapowa. Przygotowany
przez wnioskodawc Wniosek wst pny jest akceptowany przez Krajowego Koordynatora
GEF/SGP. W niektórych przypadkach po zaakceptowaniu wniosku wst pnego istnieje
mo liwo uzyskania małej dotacji na przygotowanie wła ciwego wniosku. Akceptacja
wniosku wst pnego jest jednocze nie zaproszeniem do zło enia wła ciwego wniosku.
Decyzj o przyznaniu dotacji podejmuje na drodze konkursu Krajowa Komisja Selekcyjna.
Terminy:
Wnioski wst pne przyjmowane s na bie co. Wnioski pełne przyjmowane s w terminach
ogłaszanych na stronie internetowej Programu. W chwili przygotowywania tego materiału
nie ogłoszono jeszcze terminów przyznawania dotacji na 2003 rok ze wzgl du na
oczekiwanie na zatwierdzenie bud etu Programu.
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(MFW) International Visegrad

Kontakt:
Drotárska cesta 46
811 02 Bratislava
Slovak Republic
Tel: 00421-2-6720 7111
Fax: 00421-2-5935 4180
Email: visegradfund@visegradfund.org
Internet: http://www.visegradfund.org .
Ze wzgl du na transgraniczny charakter obszaru Meandrów Odry Fundusz Wyszehradzki
jest interesuj cym ródłem finansowania dla działaÿ wspieraj cych wzajemn współprac
polskich i czeskich władz samorz dowych oraz organizacji pozarz dowych. Misj tego
funduszu jest wspomaganie ci lejszej współpracy mi dzy krajami Grupy Wyszehradzkiej
poprzez realizacje projektów w tym zwłaszcza w dziedzinie naukowej, badawczej i
edukacyjnej oraz projektów zwi zanych z współprac transgraniczn . Wskazane jest
wykorzystanie tego funduszu na finansowanie publikacji, organizacj wystaw, seminariów
po wi conych problematyce transgranicznego obszaru meandrów Odry.
Warunki:
Wnioskodawca staraj cy si o dotacj z Funduszu musi mie siedzib na terytorium jednego
z krajów Grupy Wyszehradzkiej. rodki z Funduszu nie powinny przekracza 50% kosztów
całego projektu.
Procedura i terminy:
Wnioski o przydzielenie tzw. standardowych grantów mo na składa dwa razy w roku w
terminie do: 15 marca i 15 wrze nia. Od 2002 roku MFW przydziela równie tzw. małe
granty w maksymalnej wysoko ci 4.000 euro ka dy. Wnioski o ich uzyskanie mo na składa
cztery razy w roku w terminie do: 15 marca, 15 czerwca, 15 wrze nia, 15 grudnia. Powy sze
wnioski musz by wypełnione w j zyku angielskim
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Fundacja im. Stefana Batorego

Kontakt:
ul. Sapie yÿska 10a
00-215 Warszawa
Tel. (0-22) 536 02 00
Fax (0-22) 536 02 20
E-mail: batory@batory.org.pl
Internet: http://www.batory.org.pl/fundacja
Dla gminy Krzy anowice oraz miasta Bohumin interesuj c propozycje stanowi Program
współpracy polsko-niemieckiej i czesko-niemieckiej zainicjowany i finansowany przez
Fundacj im. Roberta Boscha (Niemcy), realizowany wspólnie z Fundacj im. Stefana
Batorego (Polska) i Centrum Informacji dla Organizacji Non-Profit (Czechy). W ramach
programu Partnerstwo Miast i Obywateli, przyznawane s dofinansowania projektów
realizowanych przez polskie i czeskie organizacje pozarz dowe we współpracy z
organizacjami niemieckimi z miast i gmin partnerskich.
Warunki:
W Polsce adresatami programu s polskie organizacje pozarz dowe działaj ce w tych
miastach i gminach, które podpisały umowy partnerskie z niemieckimi miastami i gminami.
Organizacje te mog ubiega si o dotacje na projekty realizowane we współpracy z
organizacjami niemieckimi z miast i gmin partnerskich. Przedstawiane projekty mog
dotyczy ró nych dziedzin (np. edukacja, ochrona rodowiska) i ró nych problemów.
Powinny jednak odpowiada na istniej ce potrzeby, mie jasno sformułowane cele i
konkretne rezultaty. Wa ne jest, by udział niemieckich partnerów nie był przypadkowy, lecz
by inicjował lub rozwijał trwał współprac , która mo e przyczyni si do rozwi zania
konkretnych problemów społecznych i wypracowania dobrych modeli współdziałania ponad
granicami. Preferowane b d projekty od organizacji z mniejszych miejscowo ci. Okres
realizacji projektów mo e by ró ny w zale no ci od ich charakteru, nie mo e jednak
przekracza 12 miesi cy. Projekty musz by , cho w minimalnej cz ci, finansowane z
innych ródeł; dobrze widziany jest wkład miasta lub gminy.
Procedura:
Procedura jest dwuetapowa. W pierwszym etapie nale y przesła list intencyjny.
Organizacje, które w li cie intencyjnym przedstawi najciekawsze propozycje, zostaj
zaproszone do zło enia pełnego wniosku o dotacj . Zarówno listy intencyjne, jak i wnioski
s oceniane przez czesko-niemiecko-polsk komisj . Dlatego musz by przygotowane w
dwóch j zykach: polskim oraz niemieckim (lub angielskim).
Terminy:
W połowie marca 2004 zacznie si trzecia edycja tego programu,
Prawdopodobne terminy:
o marzec 2004 składanie listów intencyjnych
o połowa maja 2004 składanie wniosków
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Programy zwi zane z przyst pieniem Polski do Unii
Europejskiej
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
W ramach wdra ania PROW, Polska zostanie obj ta działaniem instrumentów nale cych do
II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, tzw. rodkami towarzysz cymi (obejmuj cymi:
wcze niejsze emerytury, programy rolno rodowiskowe, zalesianie gruntów rolnych oraz
wsparcie gospodarstw poło onych w regionach o niekorzystnych warunkach naturalnych lub
obj tych specyficznymi restrykcjami zwi zanymi z ochron rodowiska – ONW). Program
ten został przygotowany obecnie na lata 2004-2006 i znajduje si w trakcie procesu
konsultacji. Według informacji uzyskanej w l skim Urz dzie Marszałkowskim gmina
Krzy anowice nie b dzie mogła korzysta z zawartych w nim instrumentów dost pnych do
roku 2006 pozwalaj cych na wsparcie finansowe ochrony przyrodniczo cennych i
u ytkowanych rolniczo obszarów. Istniej jednak szanse na wykorzystanie tych
instrumentów (szczególnie Programów rolno- rodowiskowych) w terminie pó niejszym.
Poni ej przedstawiona jest krótka charakterystyka programów rolno- rodowiskowych, które
byłyby pomocne w finansowaniu działaÿ zwi zanych z ochron przyrody:
Programy rolno- rodowiskowe
Beneficjenci: rolnicy indywidualni lub grupy rolników
Warunki:
Programy rolno- rodowiskowe obejmuj przedsi wzi cia zwi zane z gospodarowaniem
rolniczym, słu ce ochronie rodowiska oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego wsi.
Przedsi wzi cia te, zwane dalej pakietami rolno- rodowiskowymi, b d dobrowolnie
realizowane przez rolnika zgodnie planem działalnoÿci rolnoÿrodowiskowej. Zalecenia
zawarte w planie działalno ci rolno rodowiskowej wykraczaj poza zwykł dobr praktyk
rolnicz obowi zuj c w naszym kraju i nie b d pokrywa si z innymi instrumentami
Wspólnej Polityki Rolnej.
Przedsi wzi cia rolno rodowiskowe obejmuj :
•

stosowanie metod przyjaznych dla rodowiska b d metod ekologicznych w produkcji
rolniczej w rozumieniu ustawy o rolnictwie ekologicznym;
• utrzymanie nisko produktywnych ł k i pastwisk o wysokich walorach przyrodniczych;
• utrzymanie siedlisk, stanowi cych ostoje dzikiej przyrody;
• zmian form u ytkowania gruntów rolnych na mniej dochodow w celu utrzymania lub
poprawy walorów rodowiska naturalnego,
• zagospodarowanie gruntów zaniedbanych i odłogowanych;
• stosowanie zabiegów w celu ochrony gleby i zmniejszenia strat azotu;
• tworzenie zadarnionych stref buforowych i zadrzewieÿ ródpolnych;
• zachowanie rodzimych ras zwierz t i miejscowych odmian ro lin uprawnych.
Obszar całego gospodarstwa rolnego b dzie obj ty planem działalno ci rolnorodowiskowej, w którym zostan okre lone pakiety rolno rodowiskowe i działki rolne, na
których b d realizowane zadania, okre lone w planie na okres 5 lat. W programie b d
mogły uczestniczy gospodarstwa rolne o powierzchni co najmniej 2 ha u ytków rolnych. W
przypadku gospodarstw ekologicznych minimalna powierzchnia b dzie wynosi 1 ha
u ytków rolnych.
Procedura i terminy:
Wnioski rolno rodowiskowe o zatwierdzenie planu działalno ci rolno rodowiskowej b d
przyjmowane przez Agencj Płatnicz przez cały rok i rozpatrywane sukcesywnie zgodnie z
procedur , która obecnie jest w trakcie tworzenia.
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Fundusz LIFE-Nature
Fundusz Life-Nature jest instrumentem finansowym utworzonym w 1992 roku wspieraj cym
wdra anie tzw. Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej i tworzenie sieci ostoi
NATURA2000. Priorytety i zasady funkcjonowania obecnego programu zostały okre lone
na lata 2000 – 2004. Polska niestety nie przyst piła do udziału w Funduszu, ale
najprawdopodobniej zostanie dopuszczona do ostatniej rundy rozdawania dotacji w roku
2004.
Fundusz w krajach kandyduj cych wspiera działania na 3 rodzajach obszarów: (a) ostoje o
mi dzynarodowym znaczeniu, gdzie stwierdzono obecno
siedlisk wymienionych w
Aneksie I lub gatunków z Aneksu II Dyrektywy Siedliskowej lub siedlisk i gatunków
wymienionych w Konwencji Berneÿskiej, (b) ostoi o znaczeniu mi dzynarodowym, gdzie
stwierdzono obecno gatunków ptaków wymienionych w Aneksie I Dyrektywy Ptasiej lub
gatunków migruj cych wymienionych w Konwencji Berneÿskiej, (c) ostoje, gdzie
stwierdzono wyst powanie siedlisk i gatunków z Aneksu II lub IV Dyrektywy Siedliskowej
lub Aneksu I Dyrektywy Ptasiej lub Aneksu I lub II Konwencji Berneÿskiej. Działania
podejmowane na obszarach typu (a) i (b) dotycz terenów obj tych ochron w wietle
przepisów danego kraju lub terenów, których obj cie ochron zostało zadeklarowane w
trakcie trwania projektu przez kompetentne władze. Fundusz finansuje głównie działania
praktyczne. Przygotowanie planów zarz dzania lub monitoring mog by jedynie
uzupełnieniem podejmowanych działaÿ w ostojach. W przypadku krajów kandyduj cych
finansowane s inwentaryzacje przyrodnicze prowadz ce do opracowania opisów ostoi
NATURA 2000. Projekty dotycz ce renaturalizacji realizowane poza ostojami NATURA
2000 mog by realizowane je eli dotycz ochrony gatunków i siedlisk priorytetowych
zajmuj cych relatywnie du y obszar i du e populacje oraz przeciwdziałaj głównym
zagro eniom siedlisk i gatunków priorytetowych.
Fundusz udziela wsparcia finansowego w postaci dotacji w wysoko ci 50% bud etu
projektu, wyj tkowo do 75% dla siedlisk z Aneksu I lub gatunków z Aneksu II Dyrektywy
Siedliskowej. Działania, o których dofinansowanie si ubiega nie mog by finansowane z
innych funduszy Unijnych (Fundusze Strukturalne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich). O
dotacje ubiega si mog wszystkie osoby prawne i fizyczne.
Procedura i terminy:
Wnioski składane s do władz krajowych jesieni (w Polsce najprawdopodobniej do
Ministerstwa rodowiska), które nast pnie przesyłaj je do Komisji Europejskiej.
Przyznawanie dotacji odbywa si wiosn danego roku. Maksymalna długo trwania
projektów nie jest ustalona, zazwyczaj obejmuje 3-4 lata.
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Program LIDER+
Warunki:
Program ten jest jedn z inicjatyw finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE. Wspiera
wdro enie zintegrowanych i nowatorskich strategii zrównowa onego rozwoju
uwzgl dniaj cych rozwój partnerstwa mi dzysektorowego i wymiany do wiadczeÿ. Obecny
Program został przygotowany na lata 2000 – 2005 i na jego realizacj przeznaczono kwot 5
0046,5 mln Euro. Program obejmuje cztery typy działaÿ: (a) wsparcie zintegrowanych
strategii rozwoju obszarów o charakterze pilotowym opartych o inicjatywy oddolne (86,75
% rodków Programu), (b) wsparcie współpracy mi dzy obszarami wiejskimi (10% rodków
Programu), (c) tworzenie sieci wymiany informacji i do wiadczeÿ w ww. zakresie (1,36%
rodków Programu), (d) pomoc ekspercka (1,89% rodków Programu). Rozpocz cie
wdra ania działaÿ (b) i (d) przewidziane jest w roku 2003. Priorytetowymi tematami
finansowanymi przez Program s : najlepsze przykłady u ytkowania zasobów
przyrodniczych i kulturowych, poprawa ycia na obszarach wiejskich, podniesienie warto ci
lokalnych produktów szczególnie poprzez pomoc w dost pie do rynków pojedynczych
producentów zrzeszanych w wi ksze przedsi wzi cia, wykorzystanie wiedzy i nowych
technologii w produkcji produktów i wiadczeniu usług na obszarach wiejskich
wzmacniaj cych ich konkurencyjno .
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Inne fundusze europejskie
W dalszych działaniach na rzecz zachowania meandrów nale y zwróci
mo liwo ci, jakie stwarza Program PHARE trans- border oraz PHARE Access,

uwag

na

Na bie co ogłaszane s równie konkursy w tematyce zwi zanej z integracj europejsk ,
które w przypadku meandrów granicznych Odry mo na wykorzysta z uwagi na przyszły
obszar sieci NATURA 2000.
Wi cej informacji mo na znale na stronach:
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
http://europa.delpol.pl
oraz
Centrum Informacji Europejskiej
www.cie.gov.pl/fundusze/index.html

ródła informacji:
1. Strony internetowe:
www.ekofundusz .org.pl
www.gef.undp.org.pl
www.nfosigw.gov.pl
www.minrol.gov.pl
www.wfosigw.katowice.pl
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm

2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, marzec 2003;
3. Zasady działania EkoFunduszu w roku 2003. Warszawa wrzesieÿ 2002;
4. Zasady udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dopłat do
oprocentowania preferencyjnych kredytów i po yczek ze rodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach na lata 2002-2003”.
Katowice, 2002 r.

