Przestrzeñ - rzekom
ludziom - bezpieczeñstwo

WWF Polska apeluje
o jak najszybsze przygotowanie i wdro¿enie
nowoczesnego, zintegrowanego systemu ochrony
przeciwpowodziowej, opartego m. in. na:
> wykorzystaniu naturalnych obszarów
retencyjnych w dolinach rzek,
> powstrzymaniu zabudowy dolin rzecznych

Podstawy nowoczesnej ochrony przeciwpowodziowej
powinny byæ przygotowane przez interdyscyplinarny
zespó³, z³o¿ony nie tylko z ekspertów ró¿nych
dziedzin, takich jak hydrologia czy ekologia, ale
równie¿ z zaanga¿owaniem ró¿nych grup interesu
(m.in. firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne,
samorz¹dy, organizacje pozarz¹dowe, centra
zarz¹dzania kryzysowego)
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Powodzi nie da siê unikn¹æ
Nale¿y zdaæ sobie sprawê, ¿e od czasu, kiedy ludzie osiedlili
siê w dolinach rzek, s¹ wci¹¿ nara¿eni na zalanie podczas
wezbrañ. Zdaniem przewa¿aj¹cej wiêkszoœci ekspertów
zajmuj¹cych siê gospodark¹ wodn¹, nie ma obecnie
mo¿liwoœci zbudowania systemu ochrony przed powodzi¹,
który by³by niezawodny i gwarantowa³by stuprocentowe
bezpieczeñstwo przy ka¿dym ekstremalnym wezbraniu.
Zabudowa obszarów nadrzecznych jest faktem a urbanizacja
dolin rzecznych nieodwracalnym procesem. Nale¿y wiêc tak
postêpowaæ, aby wezbrane wody powodowa³y jak
najmniejsze szkody.

Zwiêkszanie wydatków publicznych na ochronê
przeciwpowodziow¹ poci¹ga za sob¹ coraz
wiêksze straty powodziowe oraz coraz wiêksze
wydatki na likwidacjê skutków powodzi.
Ta k p o w s t a j e b ³ ê d n e k o ³ o o c h r o n y
przeciwpowodziowej. Ta b³êdna strategia nie
zmieni³a siê co najmniej od 100 lat.

Brak informacji o zagro¿eniach prowadzi do tragedii
Wielu mieszkañców dolin rzecznych nie zdaje sobie sprawy
z gro¿¹cego im niebezpieczeñstwa. Wiêkszoœæ z nich nie wie
nawet, ¿e mieszka na terenach zalewowych, na których
w przypadku przerwania wa³u przeciwpowodziowego pojawi
siê woda. Wynika to z faktu, i¿ organy wydaj¹ce pozwolenia
na budowê nie dysponuj¹ mapami ryzyka powodziowego,
które okreœla³yby zasiêg potencjalnego zagro¿enia. Prowadzi
to do sytuacji, kiedy osiedla mieszkaniowe powstaj¹ na tzw.
polderach zalewowych, a wiêc obszarach zarezerwowanych
pierwotnie dla gromadzenia wielkich wód powodziowych.

Niewystarczaj¹ca retencja dolin rzecznych
Na skutek zabudowy dolin utraciliœmy 3/4 obszarów
zalewowych nad Odr¹ i Wis³¹. Zbiorniki retencyjne tych strat
nie zrekompensuj¹. Mog¹ one odgrywaæ znacz¹c¹ rolê
w zapobieganiu powodziom jedynie na niektórych terenach.
Dlatego tak wa¿ne jest, aby ich lokalizacja i pojemnoœæ
zosta³y dok³adnie zaplanowane, z uwzglêdnieniem
warunków hydrologiczno-meteorologicznych w ca³ej
zlewni, a szczególnie czêstotliwoœci wyst¹pienia zjawisk
ekstremalnych. Budowa zbiorników w Polsce nie spe³nia
tych wymogów.
Nawet s³ynny zbiornik Czorsztyn chroni niewielk¹ czêœæ
zlewni Dunajca, nie maj¹c istotnego znaczenia dla ochrony
po³o¿onego 40 km ni¿ej Nowego S¹cza. Warto sobie
uzmys³owiæ, ¿e dla ochrony zlewni górnej Wis³y takich
zbiorników musia³oby byæ 50, co oczywiœcie jest
rozwi¹zaniem nierealnym i nieuzasadnionym ekonomicznie.

Priorytetem ochrony przeciwpowodziowej
musi byæ ochrona ¿ycia ludzkiego.
Wiara w skutecznoœæ technicznych œrodków ochrony
przeciwpowodziowej jest zgubna
Powodzie ostatnich lat pokaza³y, ¿e dotychczasowe metody
ochrony przeciwpowodziowej, ograniczaj¹ce siê g³ównie do
zachowywania, podwy¿szania i modernizacji istniej¹cych
oraz budowy nowych obwa³owañ, s¹ nieskuteczne. Budowa
wa³ów przeciwpowodziowych oznacza zwê¿enie koryta
wielkich wód poprzez odciêcie znacznych powierzchni
obszarów zalewowych w dolinach rzek. To z kolei u³atwia
zabudowê terenów zagro¿onych powodzi¹, zw³aszcza ¿e
wa³y stwarzaj¹ iluzjê pe³nego bezpieczeñstwa. Przerwanie
wa³u lub przelanie siê wody przez jego koronê podczas
powodzi zawsze powoduje ogromne straty na takich
obszarach. W dalszej perspektywie wymusza to zwiêkszanie
nak³adów inwestycyjnych na ochronê przeciwpowodziow¹.

Tym bardziej, ¿e zbiorniki przygotowane s¹ na
pomieszczenie ograniczonej iloœci wody. Ich przerwanie w
przypadku wyst¹pienia wiêkszego ni¿ zaplanowano dop³ywu
wód prowadzi do ogromnych strat na skutek zalania ca³ych
dolin po³o¿onych poni¿ej. Zagro¿enie to jest szczególnie
wysokie w ostatnich latach, kiedy to obserwuje siê nasilenie
wystêpowania opadów nawalnych.
Z innych rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych retencjê dolin rzecznych
niestety w Polsce siê nie korzysta. Z wyj¹tkiem Zbiornika
Buków na Odrze, przekazanego do eksploatacji we wrzeœniu
2002, nie oddano do u¿ytku ¿adnego nowego polderu
przeciwpowodziowego, ani na Wiœle, ani na Odrze;
w ¿adnym miejscu nie przeprowadzono tak¿e znacz¹cego
odsuniêcia obwa³owañ od rzeki.

W dotychczas nie ograniczonych wa³ami
dolinach rzecznych buduje siê obwa³owania,
które nikogo i niczego nie chroni¹. Budowa
i utrzymanie tych wa³ów s¹ niezwykle kosztowne.

Po pierwsze: nie szkodziæ
Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej propagowana
przez WWF opiera siê g³ównie na zachowaniu
i przywróceniu jak najwiêkszej powierzchni retencyjnej
zarówno na terenach nadrzecznych, jak i w ca³ej zlewni.
Mo¿na to osi¹gn¹æ m.in. poprzez:
> odsuniêcie wa³ów od koryta rzeki na tych odcinkach,
na których nie ma zabudowy,
> rozebranie tych wa³ów, które nikogo ani niczego nie
chroni¹,
> przywrócenie funkcjonowania istniej¹cych i budowê
nowych polderów zalewowych,
> zachowanie i odtwarzanie terenów podmok³ych,
charakterystycznych dla dolin rzecznych: ³¹k
nadrzecznych, lasów ³êgowych, torfowisk i starorzeczy,
> zachowanie naturalnych i renaturyzacja
przekszta³conych odcinków cieków i obszarów
zalewowych,
> dolesianie zw³aszcza na terenach górskich i podgórskich
(z zachowaniem zasady odtwarzania biotopów leœnych
zgodnych z siedliskiem),
> stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych
i melioracyjnych.

Tereny zalewowe to ostoje bioró¿norodnoœci, ale te¿
naturalne oczyszczalnie œcieków
Dla naturalnych ekosystemów dolin rzecznych wezbrania
wód i czasowe podtopienia s¹ nie tylko nieszkodliwe, ale
wrêcz konieczne do ich funkcjonowania. Rozlewiska dzia³aj¹
jak hamulec na falê kulminacyjn¹, powoduj¹c jej
sp³aszczenie i zmniejszenie ryzyka zalania obszarów
zamieszka³ych. Przywrócenie terenów zalewowych daje nie
tylko zwiêkszenie efektywnoœci ochrony przeciwpowodziowej, ale wspomaga tak¿e samooczyszczanie siê
wód powierzchniowych i gruntowych, wzbogaca zapasy wód
podziemnych, utrzymuje bogactwo biologiczne, tworzy
mikro - i makroœrodowisko dla zagro¿onych gatunków roœlin
i zwierz¹t.Musimy przy tym pamiêtaæ, ¿e nadrzeczne lasy
³êgowe to najbogatsze i jednoczeœnie najbardziej zagro¿one
siedliska roœlin i zwierz¹t w Europie.

Wed³ug WWF, zarówno nad Wis³¹, jak i nad Odr¹, istnieje
wci¹¿ wiele obszarów, które nadaj¹ siê na przejêcie wielkich
wód bez powodowania na nich strat gospodarczych
i spo³ecznych. Nale¿y je bezwzglêdnie wykorzystaæ
w ochronie przeciwpowodziowej. Z uwagi na postêpuj¹c¹
zabudowê obszarów zalewowych, jednym z najpilniejszych
zadañ jest formalne wyznaczenie tych obszarów i - tam gdzie
to jeszcze mo¿liwe - prawne zabezpieczenie ich przed
zabudow¹.

Powi¹zana z ochron¹ przeciwpowodziow¹
renaturyzacja rzek nie oznacza powrotu do
stanu sprzed wielu wieków. Nie mo¿na przecie¿
usun¹æ cennej kulturowo i gospodarczo
zabudowy.

Solidne dane o ca³ej zlewni podstaw¹ efektywnej ochrony
przeciwpowodziowej
Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa powinna opieraæ siê
na rozpoznaniu warunków œrodowiskowych oraz aktualnego
stanu zabezpieczeñ. Niezbêdne s¹ m. in. dane na temat
œrodowiska przyrodniczego dolin rzecznych i mo¿liwoœci
jego synergicznego wykorzystania do ochrony przed
powodzi¹. Dla prawid³owej oceny zasiêgu i czêstotliwoœci
powodzi konieczne jest zebranie i przeanalizowanie danych
charakteryzuj¹cych re¿im hydrologiczny g³ównych rzek
dorzecza (przep³ywy maksymalne, stany wód im
odpowiadaj¹ce, trendy wieloletnie i zmiany zachodz¹ce
w ostatnich latach) oraz odpowiednich danych
meteorologicznych (w wieloletniej perspektywie czasu).
Powy¿sze dane po³¹czone z informacjami dotycz¹cymi m.in.
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i obiektów
infrastruktury, a tak¿e gêstoœci zaludnienia, mog¹ pos³u¿yæ
do sporz¹dzenia ogólnego planu dla ca³ej zlewni oraz
wyznaczenia obszarów priorytetowych do ochrony. Dane
takie s¹ równie¿ niezbêdne dla sporz¹dzenia map zagro¿enia
powodziowego. Mapy te powinny zostaæ w³¹czone do
planów zagospodarowania przestrzennego ka¿dej gminy.
Umo¿liwi to samorz¹dom rzeczywiste wp³ywanie na
gospodarkê przestrzenn¹, w tym na ograniczenie rozwoju
budownictwa mieszkaniowego i inwestowania na terenach
najbardziej zagro¿onych przez powódŸ. W konsekwencji
doprowadzi to do zmniejszenia strat w przypadku
wyst¹pienia katastrofalnych wezbrañ.

Tylko wspólne i kompleksowe dzia³ania zwiêksz¹ nasze
bezpieczeñstwo
Wed³ug WWF nowoczesna i skuteczna ochrona
przeciwpowodziowa wymaga konsekwentnie
przeprowadzonych, d³ugofalowych i wielokierunkowych
dzia³añ w skali ca³ej zlewni. Wi¹¿e siê to m. in.
z koniecznoœci¹ prze³amania wielu schematów i innego
spojrzenia na sposób u¿ytkowania rzek i ich dolin. Dla
rozwi¹zania problemów, ujawnionych przez kolejne
powodzie, konieczna jest œcis³a wspó³praca specjalistów
z ró¿nych dziedzin. Zintegrowany system ochrony
przeciwpowodziowej musi bowiem uwzglêdniaæ naturalne
procesy i zjawiska, a tak¿e obejmowaæ dzia³ania w wielu
dziedzinach, m.in. w gospodarce leœnej, rolnictwie,
planowaniu przestrzennym i gospodarce wodnej. Wymaga to
tak¿e konkretnych rozwi¹zañ legislacyjnych. Niezmiernie
wa¿ny, dla ograniczenia strat powodziowych, jest równie¿
odpowiedni system prognoz i wczesnego rozpoznania
zagro¿enia, a tak¿e edukacja lokalnych spo³ecznoœci
¿yj¹cych na terenach zagro¿onych zalaniem.
Dla poszczególnych fragmentów zlewni, w zale¿noœci od
warunków meteorologicznych, re¿imu hydrologicznego,
intensywnoœci zagospodarowania i przekszta³cenia dawnych
terenów zalewowych, wielkoœci i lokalizacji chronionych
osiedli i obiektów infrastruktury, gêstoœci zaludnienia oraz
warunków œrodowiskowych, nale¿y zastosowaæ adekwatn¹
kombinacjê technicznych i nietechnicznych metod ochrony
przeciwpowodziowej. Jedynie kompleksowe dzia³ania
w skali ca³ej zlewni pozwol¹ racjonalnie gospodarowaæ
ograniczonymi funduszami i unikaæ sytuacji, kiedy ochrona
terenów po³o¿onych w górnej czêœci dorzecza doprowadza
do wiêkszych strat na terenach po³o¿onych poni¿ej.
Wed³ug WWF, niezmiernie wa¿ne jest uwzglêdnianie
ochrony przeciwpowodziowej w uregulowaniach prawnych
dotycz¹cych zagospodarowania przestrzennego,
budownictwa, gospodarki wodnej i œciekowej, rolnictwa czy
leœnictwa.

Restrykcje obejmowaæ powinny równie¿ wszelkie
przedsiêwziêcia ograniczaj¹ce naturaln¹ retencjê oraz
zwiêkszaj¹ce i przyspieszaj¹ce odp³yw powierzchniowy.
WWF uznaje te¿ za niezbêdne zró¿nicowanie stawek
ubezpieczeniowych, zale¿nie od stopnia ryzyka zalania.
By³oby to jednym z elementów mechanizmu ograniczania
zabudowy terenów zagro¿onych. Ubezpieczenia na
obszarach o najwiêkszym ryzyku powodziowym winny byæ
obowi¹zkowe i podlegaæ przynajmniej czêœciowej refundacji
z bud¿etu pañstwa.
Pañstwo powinno podj¹æ równie¿ kroki w kierunku wykupu
gruntów czêsto doœwiadczaj¹cych katastrofy powodzi za
cenê, która pozwoli na przeniesienie siê mieszkañców tych
terenów w bezpieczne miejsca. Dzia³ania takie maj¹
najwiêksze szanse powodzenia tu¿ po powodzi. Mieszkañcy,
którzy wyremontuj¹ i odbuduj¹ swoje domy nie s¹ ju¿
bowiem sk³onni do szukania "bezpiecznego" miejsca,
zapominaj¹c z czasem, ¿e klêska powodzi mo¿e ich
dosiêgn¹æ ponownie. Podnoszenie œwiadomoœci
mieszkañców obszarów zalewowych na temat istniej¹cych
zagro¿eñ oraz uczenie ich racjonalnego zachowywania siê
w obliczu katastrofy s¹, zdaniem WWF, niezbêdnymi
elementami nowoczesnej ochrony przeciwpowodziowej,
znacznie ograniczaj¹cymi skutki powodzi.

Zintegrowany system ochrony przeciwpowodziowej, o którego wprowadzenie apeluje
WWF Polska, pozwala znacznie ograniczyæ
ryzyko powodzi i ich skutki. Warto go wdro¿yæ,
pamiêtaj¹c o tym ¿e dotychczasowe metody siê
nie sprawdzi³y, a koszty poniesione na
zapobieganie powodziom s¹ bez porównania
mniejsze od kosztów akcji ratunkowych i
kosztów usuwania skutków powodzi.

Czekamy czy dzia³amy?

¯adne dzia³ania w dorzeczu nie mog¹
powodowaæ wzrostu zagro¿enia powodziowego.
Dlatego wszystkie inwestycje hydrotechniczne,
np. dla potrzeb ¿eglugi czy energetyki, musz¹
zostaæ przebadane pod k¹tem ich wp³ywu na
zwiêkszenie ryzyka wyst¹pienia i zasiêgu
powodzi.

Konkretnym przyk³adem
dzia³añ na rzecz koncepcji
"dawania rzece przestrzeni "
jest opracowany przez WWF
„Atlas obszarów zalewowych
Odry”, umo¿liwiaj¹cy
wyznaczenie wzd³u¿ ca³ego
biegu Odry takich miejsc,
gdzie woda mo¿e rozlewaæ siê
bezpiecznie, bez powodowania strat. WWF
przygotowuje obecnie
„Koncepcjê ekologicznie ukierunkowanej ochrony
przeciwpowodziowej dla Odry”, w której na mapach
przedstawione zostan¹ rozwi¹zania dla poprawy
bezpieczeñstwa powodziowego, w tym wskazane miejsca
mo¿liwych odsuniêæ obwa³owañ i lokalizacji polderów
zalewowych.

