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Wstęp
Niniejsze opracowanie zawiera diagnozę zasobów wodnych w kontekście Planu rozwoju
gospodarki wodnej na terenach wiejskich na lata 2022–2030. Diagnoza ta zawiera następujące
elementy: charakterystykę hydrologiczną z opisem wód powierzchniowych, podstawowe
dane charakteryzujące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, charakterystykę gleb
i użytkowania terenu, ocenę ryzyka w kontekście zagrożenia zjawiskiem suszy i powodzi
wraz z prognozą zmian temperatury powietrza, opadów atmosferycznych i wilgotności
względnej na podstawie scenariuszy RCP 4.5 i RCP 8.5, charakterystykę użytkowania wód
i stan infrastruktury wodnej. Przedstawiono również propozycje rozwiązań w postaci
katalogu działań. Opracowanie zostało przygotowane w celu rozwoju terenów wiejskich
w oparciu o innowacyjne rozwiązania w rolnictwie zakresie zwiększania zasobów wodnych.

Położenie powiatu
Obszar powiatu wodzisławskiego w większej części położony jest na obszarze Płaskowyżu
Rybnickiego. Zachodnia część powiatu zlokalizowana jest na terenie Kotliny Raciborskiej.
Południowa i południowo-zachodnia część położona jest w Kotlinie Ostrawskiej.
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Rys. 1. Położenie powiatu wodzisławskiego na tle jednostek fizycznogeograficznych według J. Kondrackiego.
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Charakterystyka hydrologiczna
Wody powierzchniowe – sieć rzeczna i zbiorniki wodne
Obszar powiatu wodzisławskiego należy do prawostronnego obszaru dorzecza Odry.
Rzeka Odra stanowi naturalną zachodnią granicę powiatu. Jej głównymi dopływami na
terenie powiatu są:
•

Rzeka Piotrówka prawostronny dopływ Olzy, będąca południową granicą gminy
Godów.

•

Rzeka Olza prawostronny dopływ Odry będąca południową granicą gminy Godów,
wraz z dopływami: Szotkówka (p), której dopływami na terenie powiatu są Potok ze
Skrzyszowa (p) i Lesznica (p).

•

Łęgoń (przepływający przez gminy Gorzyce i Lubomia) wraz z dopływami: Syrynka (p).

•

Plęśnica (przepływający przez gminę Lubomia) uchodzący do Kanału Ulgi rzeki Odry.

W północnej części powiatu wodzisławskiego w gminie Pszów znajdują się źródła rzek
Nacyny i Suminy będących lewostronnymi dopływami rzeki Rudy.

6

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwagi

Powierzchnia
zlewni
w powiecie
wodzisławskim
(ha)

Powierzchnia
zlewni (ha)

Długość
w powiecie
wodzisławskim

Całkowita
długość (km)

Strona
dopływu

Rząd cieku

Id rzeki

Nazwa rzeki

Tabela 1. Zestawienie cieków na terenie powiatu wodzisławskiego o całkowitej długości większej niż 10 km.

Odra

1

1

prawa

841,11820

12,027

1 342 843,00

28 644,146

-

Szotkówka

1148

3

prawa

22,09013

12,690

19 678,18

14 251,900

Lesznica

11488

4

prawa

21,29543

21,310

8 866,854

8 866,854

Łęgoń

11516

2

prawa

10,96398

10,971

4 860,136

4 860,136

dopływ
Szotkówki
dopływ
Olzy
dopływ
Odry

Tabela 2. Zestawienie długości cieków na terenie powiatu wodzisławskiego
klasyfikowane wg rzędu cieku.
Rząd cieku
1
2
3
4
5
6
7
Razem:

Długość rzek w powiecie
wodzisławskim (km)
12,027
21,419
40,869
62,76
33,645
0
0
170,72

Liczba rzek w powiecie
wodzisławskim
1
4
9
17
9
0
0
40

Całkowita długość cieków powierzchniowych na terenie powiatu wodzisławskiego wynosi
170,72 km.
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Rys. 2. Powierzchniowa sieć hydrograficzna oraz zlewnie w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 3. Powierzchniowa sieć hydrograficzna w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 4. Powierzchniowa sieć hydrograficzna w powiecie wodzisławskim.
Tabela 3. Zestawienie zbiorników wodnych w powiecie wodzisławskim.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Klasy zbiorników
do 1 ha
do 5 ha
do 10 ha
do 50 ha
do 100 ha
powyżej 100
Razem:

Powierzchnia powiatu
Powierzchnia jezior
Jeziorność

Liczba

Powierzchnia (ha)

800
63
11
14
1
1
890

91,527
120,791
70,110
339,118
67,818
490,996
1 180,36

Średnia powierzchnia
w klasie (ha)
0,114
1,917
6,374
24,223
67,818
490,996
1,326

28 705,03
1 180,36
4,11%

Na terenie powiatu wodzisławskiego zlokalizowanych jest 890 zbiorników wodnych
o łącznej

powierzchni

1 180,36

ha.

Przeważają

nieprzekraczającej 1 ha.

10

zbiorniki

małe

o

powierzchni
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Przepływy charakterystyczne
Charakterystykę hydrologiczną sporządzono w oparciu o dane hydrologiczne IMGW
z następujących posterunków wodowskazowych: Nacyna w Rybniku, Sumina w Nędzy,
Szotkówka w Gołkowicach, Odra w Krzyżanowicach i Odra w Raciborzu Miedoni.
Zestawienie

przepływów

charakterystycznych

w

przekrojach

wodowskazowych

zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego zamieszczono w tabeli 4, a przebieg
przepływów charakterystycznych w ciągu roku hydrologicznego przedstawiono na
rysunkach 5–9.
Tabela 4. Zestawienie przepływów charakterystycznych w przekrojach wodowskazowych zlokalizowanych na
terenie powiatu wodzisławskiego.
Rzeka
Profil
(lata)

Pow. Przezlewni
[km2] pływ

Miesiące
XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Śr.
roczny

Nacyna

SNQ

0,49

0,52

0,52

0,54

0,55

0,50

0,44

0,44

0,47

0,45

0,47

0,50

0,49

Rybnik

94,4 SSQ

0,71

0,74

0,75

0,77

0,86

0,73

0,71

0,74

0,85

0,69

0,68

0,69

0,74

1979-1983, 19862012, 2016-2020

SWQ

1,36

1,30

1,48

1,47

1,72

1,61

2,20

3,42

3,58

2,81

2,26

1,44

2,05

Sumina

SNQ

0,38

0,37

0,36

0,39

0,37

0,35

0,29

0,29

0,24

0,26

0,29

0,32

0,33

Nędza 101,3 SSQ

0,59

0,63

0,60

0,70

0,80

0,65

0,56

0,54

0,50

0,52

0,44

0,52

0,59

1961-1996, 19982009, 2011, 20162018, 2020

SWQ

1,54

2,15

2,03

2,56

2,82

2,43

2,18

2,47

2,12

2,28

1,71

1,42

2,1

Szotkówka

SNQ

0,86

0,86

0,84

0,88

0,92

0,85

0,77

0,71

0,70

0,69

0,72

0,78

0,80

Gołkowice 5874,8 SSQ

1,14

1,25

1,30

1,44

1,52

1,23

1,24

1,24

1,36

1,21

1,07

1,11

1,26

1963-2020

SWQ

2,94

3,84

4,66

4,93

5,27

3,85

5,46

5,96

7,55

5,43

4,76

3,26

4,83

Odra

SNQ

23,1

24,5

24,5

30,1

37,8

42,8

29,0

23,9 20,36

20,3

19,9

22,3

26,5

Krzyżanowice

6744 SSQ

40

48

49

59

85

85

68

61

61

49

43

41

57,4

1961-2020

SWQ

97,6

113

129

139

198

184

219

222

244

183

150

99,7

165

Odra

SNQ

26,8

28,2

28,6

34,2

42,8

48,3

32,9

27,2

23,6

23,4

23,1

25,5

30,4

Racibórz Miedonia

94,4 SSQ

45,8

54,3

56,1

67,9

96,9

95,3

76,5

70,3

69,3

56,5

49,1

46,2

65,4

1961-2020

SWQ

110

130

147

161

226

209

247

250

269

205

168

111

186

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IMGiW-PIB – dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.
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Rys. 5. Przepływy charakterystyczne w profilu wodowskazowym Nacyna – Rybnik w latach 1979–1983, 1986–2012,
2016–2020.

Rys. 6. Przepływy charakterystyczne w profilu wodowskazowym Sumina – Nędza w latach 1961–1996,
1998–2009, 2011, 2016–2018, 2020.
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Rys. 7. Przepływy charakterystyczne w profilu wodowskazowym Szotkówka – Gołkowice w wieloleciu
1963–2020.

Rys. 8. Przepływy charakterystyczne w profilu wodowskazowym Odra – Krzyżanowice w wieloleciu 1961–
2020.
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Rys. 9. Przepływy charakterystyczne w profilu wodowskazowym Odra – Racibórz Miedonia w wieloleciu 1966–2020
Źródło rys. 5–9: na podstawie obliczeń własnych wykonanych na podstawie danych IMGiW-PIB – dane
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Średnie miesięczne współczynniki przepływu
Na terenie powiatu wodzisławskiego przeważa odpływ półrocza zimowego, który stanowi od
50,5% odpływu rocznego w zlewni Nacyny do 55,8% odpływu rocznego w zlewni Suminy.
W przebiegu odpływu w ciągu roku na terenie powiatu wodzisławskiego zaznaczają się
w większości zlewni dwa okresy podwyższonych przepływów. Najwyższe odpływy
miesięczne w zlewniach obserwowane są wiosną z maksimum w marcu, kiedy przepływy
osiągają w zlewni Odry (Krzyżanowice) 148% wartości średniego rocznego przepływu,
a w zlewni Odry (Racibórz Miedonia) – 134% wartości średniego rocznego przepływu.
W pozostałych zlewniach średnie przepływy marca osiągają: 116% (Nacyna), 121%
(Szotkówka i 136% (Sumina) wartości średniego rocznego przepływu.
Drugorzędne wezbranie obserwowane jest latem z maksimum w lipcu, kiedy średni
przepływ osiąga maksymalnie 115% (zlewnia Nacyny), 108% (zlewnia Szotkówki) wartości
średniego rocznego przepływu. W zlewni Suminy nie obserwujemy letniego wezbrania.
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Minimum odpływu w powiecie wodzisławskim przypada na wrzesień (od 75% do 92%
wartości średniego rocznego przepływu) oraz listopad (od 68% do 70% wartości średniego
rocznego przepływu).
Średnie miesięczne współczynniki przepływu, charakteryzujące stosunek średniego przepływu
danego miesiąca do średniego rocznego przepływu przedstawiono na rysunkach 10–14.

Rys. 10. Średnie miesięczne współczynniki przepływu [%] w profilu wodowskazowym Nacyna – Rybnik.

Rys. 11. Średnie miesięczne współczynniki przepływu [%] w profilu wodowskazowym Sumina – Nędza.
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Rys. 12. Średnie miesięczne współczynniki przepływu [%] w profilu wodowskazowym Szotkówka – Gołkowice.

Rys. 13. Średnie miesięczne współczynniki przepływu [%] w profilu wodowskazowym Odra – Krzyżanowice.

16

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rys. 14. Średnie miesięczne współczynniki przepływu [%] w profilu wodowskazowym Odra – Racibórz
Miedonia.

Charakterystyka zasobów wodnych
Zasoby wód powierzchniowych
Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi zasoby wód powierzchniowych są średni
odpływ rzeczny SSQ oraz średni roczny odpływ jednostkowy SSq. O zakresie zmienności
odpływu rzecznego w czasie dla danej zlewni można wnioskować na podstawie relacji
między przepływami oraz maksymalnymi (WWQ, WWq) i minimalnymi odpływami
jednostkowymi (NNQ, NNq).

SWq
w dm3 s-1
km-2

SWQ
w m3 s-1

SNq
w dm3 s-1
km-2

SNQ
w m3 s-1

SSq
w dm3 s-1
km-2

SSQ
w m3 s-1

Powierzchnia zlewni
A w km2

Przekrój
wodowskazowy

Lp.

Rzeka

Tabela. 5. Przekroje wodowskazowe oraz wybrane charakterystyki przepływów.

1

Sumina

Nędza

94,4

0,59

6,22

0,33

3,45

2,10

22,70

2

Nacyna

Rybnik

63,6

0,74

11,71

0,49

7,73

2,05

32,31

3

Szotkówka

Gołkowice

101,3

1,26

12,45

0,80

7,87

4,83

47,65

4

Odra

Krzyżanowice

5 874,8

57,40

9,78

26,50

4,52

165,00

28,04

5

Odra

RacibórzMiedonia

6 744,0

65,40

9,69

30,40

4,50

186,00

27,58
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107

35,2

Nędza

94,4

0,06

0,64

32,0

339,00

533

54,1

Nacyna

Rybnik

63,6

0,28

4,40

26,0

408,81

93

34,5

4

Odra

Krzyżanowice

5 874,8

8,00

1,36

2 880,0

490,00

360

50,0

5

Odra

RacibórzMiedonia

6 744,0

6,68

0,99

3 120,0

463,00

467

46,4

Rzeka

Lp.
2

Sumina

3

Amplituda
względna

współczynnik
nieregularności (λ)

442,25

WWQ
w m3 s-1 (rok)
44,8

Gołkowice

NNq
w dm3 s-1 km-2
4,15

Szotkówka

NNQ
w m3 s-1 (rok)
0,42

1

Powierzchnia
zlewni
A w km2
101,3

Przekrój
wodowskazowy

WWq
w dm3 s-1 km-2

Tabela. 6. Przekroje wodowskazowe oraz charakterystyki przepływów ekstremalnych.

W powiecie wodzisławskim średni odpływ jednostkowy wynosi 9,97 dm3 ∙ s-1 km-2
(z każdego km2 powierzchni zlewni odpływa w ciągu sekundy średnio 9,97 litrów wody –
jest to prawie 2-krotnie więcej niż średnia wartość dla Polski). Wynika to głównie ze średniej
wysokości terenu nad poziomem morza wpływającej na sumy opadów atmosferycznych,
specyfiki rzeźby terenu, a także zrzutów wód antropogenicznych do rzek.

Rys. 15. Rozkład SSq dm3 ∙ s-1 km-2 (średni odpływ jednostkowy w wieloleciu) w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 16. Rozkład NNq dm3 ∙ s-1 km-2 (najniższy obserwowany odpływ jednostkowy w wieloleciu) w powiecie
wodzisławskim.

Rys. 17. Rozkład WWq dm3 ∙ s-1 km-2 (najwyższy obserwowany odpływ jednostkowy w wieloleciu) w powiecie
wodzisławskim.
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Zasoby wód podziemnych
Pod względem hydrogeologicznym obszar powiatu wodzisławskiego położony jest
w regionie przedkarpackim (nr XIII), subregionie kędzierzyńskim (XIII1).
W profilu hydrogeologicznym powiatu wodzisławskiego wydzielono trzy użytkowe piętra
wodonośne: czwartorzędowe, neogeńskie i karbońskie.
Na wodonośność utworów i jakość występujących w nich wód zasadniczy wpływ mają
czynniki antropogeniczne charakteryzujące się dużą zmiennością w czasie. Są to: aktywny
drenaż poziomów wodonośnych przez wyrobiska górnicze kopalń węgla kamiennego oraz
przemysłowo-miejskie zagospodarowanie powierzchni terenu.
Piętro wodonośne czwartorzędu budują piaski i żwiry wypełniające doliny rzeczne.
W systemach dolinnych poziom wodonośny jest odkryty lub częściowo odkryty, a ruch
wody odbywa się w ośrodku porowym. Miąższość zawodnionej warstwy wynosi 6,5–37,0 m.
Poziom wodonośny występujący w obszarach wysoczyzn jest przepływowy, zakryty lub
częściowo zakryty, o charakterze porowym. Dominują zawodnione osady piaszczystożwirowe o miąższości od 3,5 do 15,0 m, warstwa wodonośna występuje na głębokości od 8,9
do 27,6 m. Warstwy wodonośne w systemach dolinnych i na wysoczyznach są mało i średnio
zasobne w wodę. Przepuszczalność osadów wyrażona współczynnikiem filtracji, kształtuje
się od 6,1 do 255,5 m/24h, maksymalne wydajności uzyskiwane z pojedynczej studni są
zróżnicowane w granicach od 7,0 do 124,2 m3 ∙ h-1.
Użytkowy poziom wodonośny neogenu izolowany jest od powierzchni terenu lub wyżej
leżącej czwartorzędowej warstwy wodonośnej, warstwą glin zwałowych lub iłów
o miąższości od kilkunastu do 100 m. Miąższość zawodnionej warstwy wynosi od 10,0 do
50,0 m; maksymalne wydajności uzyskiwane z pojedynczej studni są zróżnicowane od
7,8 m3 ∙ h-1 do 28,2 m3 ∙ h-1. Wydatki jednostkowe wynoszą od 0,5 do 4,1 m3 ∙ h-1 1 m;
przepuszczalność osadów wyrażona współczynnikiem filtracji kształtuje się w granicach od
0,7 do 4,7 m/24h.

Użytkowy

poziomy

wodonośny
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przesiąkanie

wód atmosferycznych z pierwszego, przypowierzchniowego

poziomu

czwartorzędowego oraz przesiąkanie wód na kontaktach hydrogeologicznych poziomów
wodonośnych: czwartorzędowego i neogeńskiego.
Piętro wodonośne karbonu – budują górnokarbońskie piaskowce serii górnośląskiej i serii
paralicznej. Naturalne warunki hydrogeologiczne w wyznaczonym użytkowym poziomie
wodonośnym zostały zakłócone na skutek prowadzonej eksploatacji węgla kamiennego
w kopalniach: „Rydułtowy”, „Rymer”, „Marcel” i „Anna”. Górnicza eksploatacja złóż
i prowadzone odwodnienie górotworu od przeszło 100 lat, spowodowały przeobrażenia
warunków hydrogeologicznych do głębokości 1 000 m, w tym obniżenie zwierciadła wody
i osuszenie górotworu do głębokości 200–400 m.
Na terenie powiatu wodzisławskiego nie występują główne i lokalne zbiorniki wód
podziemnych.

Rys. 18. Główne zbiorniki wód podziemnych na obszarze powiatu wodzisławskiego.
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Rolnicze uwarunkowania użytkowania terenu i gleb
Użytkowanie terenu
W naturalnym środowisku istnieje równowaga pomiędzy opadem atmosferycznym
a procesami spływu, wsiąkania i parowania z określonej powierzchni terenu.
Na podstawie bazy Corine Land Cover (CLC) – CLC2018 określono użytkowanie terenu na
terenie powiatu wodzisławskiego.
Tereny rolnicze zajmują 11 549,5 ha, co stanowi 51,4% całej powierzchni powiatu. Grunty
orne stanowią 32,7% udziału tego typu użytkowania terenu, 2,5% przypada na łąki. Złożone
systemy upraw i działek mają 6,9% udziału w terenach rolniczych. Na tereny głównie zajęte
przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej przypada 11,2% powierzchni
terenów rolniczych na terenie powiatu wodzisławskiego. W użytkowaniu zajętym przez
grunty orne – w miarę jednorodny wpływ na obieg wody mają powierzchnie pod zbożami
(pszenica, żyto, jęczmień, owies). Oddziaływanie uprawy ziemniaków jest wyjątkowo
niekorzystne, zbliżony wpływ mają pozostałe uprawy okopowe i warzywa. Obieg wody na
łąkach i pastwiskach jest podobny. Warunki wodne trwałych użytków zielonych są
łącznikiem tworzenia środowiska dla rolnictwa uprawowego (na gruntach ornych).
Prawidłowo eksploatowane utrzymują wodę gruntową na wyższym poziomie, co może mieć
korzystny wpływ na zasoby wody w gruntach ornych. Ponadto woda, która uległa
ewapotranspiracji (parowaniu i transpiracji) w postaci mgły, rosy, a nawet opadów, wraca
częściowo na teren, który ją utracił, a częściowo na tereny przyległe, w tym sąsiadujące
grunty orne, poprawiając ich warunki wilgotnościowe i mikroklimat.
Tereny antropogeniczne zajmują prawie 30% terenu (8 684,4 ha). Największy udział
w zakresie tego wydzielenia ma zabudowa – 23,9%, zaś tereny przemysłowe lub handlowe
stanowią zaledwie 2,1% całkowitej powierzchni powiatu. Tereny komunikacyjne i związane
z komunikacją (drogową i kolejową) to 0,84%. Miejsca eksploatacji odkrywkowej oraz
zwałowiska i hałdy zajmują 2,4% powierzchni powiatu. Ostatnim wydzieleniem w zakresie
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terenów antropogenicznych są tereny sportowe i wypoczynkowe oraz tereny zielone, których
udział

wynosi

0,64%.

Powierzchnie

uszczelnione

charakterystyczne

dla

terenów

antropogenicznych powodują zmniejszenie infiltracji w głąb gleby i zwiększenie spływu
powierzchniowego.
gospodarowanie

Wzrost

wodami

powierzchni
opadowymi,

terenów

uszczelnionych,

niedostosowana

kanalizacja

nieprawidłowe
deszczowa

są

czynnikami, które mogą prowadzić do podtopień. Uszczelnienie powierzchni powoduje
również wzrost liczby powodzi o gwałtownym przebiegu tzw. „powodzi błyskawicznych”
i „powodzi miejskich”.
Lasy zajmują 14,2% (4 069,3 ha) powierzchni powiatu, 0,8% przypada na lasy iglaste, 7,1% na
lasy liściaste, a 5,7% zajmują lasy mieszane. 0,6% to lasy w stanie zmian. Wzajemne
oddziaływania między ekosystemem leśnym a zasobami wodnymi są bardzo silne,
jakkolwiek ich charakter i skutki zależą głównie od warunków siedliskowych. Las pełni
pozytywną rolę w ochronie gleb przed erozją wodną. Wielopiętrowa pokrywa roślinna
zmniejsza energię opadu atmosferycznego docierającego do gleby, a podszyt i ściółka
skutecznie chronią ją przed wymyciem. W lesie mamy do czynienia m.in. z retencją szaty
roślinnej, retencją glebową i gruntową, śnieżną, depresyjną, zbiorników i cieków wodnych.
Lasy (kompleksy leśne) są podstawowym filarem tzw. małej retencji. Las „spłaszcza”
i „wydłuża” wezbrania. Las wpływa także na zwiększenie zasobów wód powierzchniowych
i gruntowych, przez co przeciwdziała niekorzystnym skutkom suszy. Niewłaściwie
prowadzona gospodarka leśna, wskutek wykonywania prac leśnych za pomocą ciężkiego
sprzętu, kiedy wskutek zagęszczenia gleby zmniejsza się infiltrację – powoduje to wzrost
spływu wody po powierzchni terenu.
Powierzchnia zbiorników wodnych wynosi 1 072,0 ha, co przekłada się na 3,7% udziału
w całkowitej powierzchni obszaru powiatu.
Kierunek trendów hydrologicznych zależy między innymi od zmiany użytkowania gruntów
i pokrycia terenu. Tereny antropogeniczne powiększane są kosztem terenów rolniczych:
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upraw i terenów zajętych głównie przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej,
co ma negatywny wpływ na odpływ i generuje wezbrania. Dodatkowo tereny zabudowy
zlokalizowane są w dolinach rzecznych, co może potęgować siłę wezbrania.

A

B

Rys. 19. Użytkowanie terenu w powiecie wodzisławskim A – mapa użytkowania terenu wg Corine 2018;
B – udział sposobu użytkowania terenu w stosunku do powierzchni powiatu.
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Gleby
Podatność gleb na suszę jest określana na podstawie ich pojemności wodnej mierzonej ilością
wody ogólnie dostępnej (WOD) dla roślin. Wyznacza się jako różnicę wilgotności
objętościowej dla polowej pojemności wodnej i punktu trwałego więdnięcia w strefie
korzeniowej. Kategorie podatności gleb na suszę obejmują kontury gleb o zbliżonych
właściwościach

retencyjnych

i

potencjalnej

ilości

(WOD)

w

profilu

glebowym

z uwzględnieniem typowego zróżnicowania poboru wody przez system korzeniowy wraz
z głębokością. Podstawowym czynnikiem decydującym o przynależności gleb do danej
kategorii glebowej jest skład granulometryczny i jego zróżnicowanie w profilu glebowym do
głębokości 1,5 m. W tabeli 7 przedstawiono kategoryzację gleb rolniczych w aspekcie
podatności na suszę.
Tabela 7. Kategorie podatności na suszę gleb rolniczych.
Kategoria I – Bardzo podatna na suszę
(WOD < 127,5 mm), gatunki gleby

piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty – ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp

Kategoria II – Podatna na suszę
(WOD 127,5–169,9 mm), gatunki gleby

piasek gliniasty lekki – pgl
piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
piasek gliniasty mocny – pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

Kategoria III – Średnio podatna na suszę
(WOD 170–202,5 mm), gatunki gleby

glina lekka – gl
glina lekka pylasta – glp
pył gliniasty – płg
pył zwykły – płz
pył piaszczysty– płp

Kategoria IV - Mało podatna na suszę
(WOD > 202,5 mm), gatunki gleby

glina średnia – gs
glina średnia pylasta – gsp
glina ciężka – gc
glina ciężka pylasta – gcp
pył ilasty – płi
ił – i
ił pylasty –- ip
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W ocenie gleb prowadzonej na potrzeby monitoringu suszy rolniczej, tj. według klasyfikacji
IUNG – PIB, w powiecie wodzisławskim 24% gleb użytkowanych rolniczo cechuje się dużą
podatnością gleb na suszę rolniczą (gleby o słabych właściwościach retencyjnych – czyli gleby
piaszczyste i piaszczysto gliniaste). Gleby mało podatne na suszę stanowią 65% użytków
rolnych w powiecie wodzisławskim – są to gleby o dobrych właściwościach retencyjnych
(gleby ilaste i gliniaste).
Największy udział gleb kategorii I (bardzo podatna na suszę) występuje w gminie Godów,
stanowiąc 25,5% powierzchni użytków rolnych. Najmniejszym udziałem gleb kategorii I
charakteryzują się gminy: Marklowice (udział 0,3%), Pszów (udział 0,6%) i Radlin (udział 0,7%).
Największym udziałem gleb kategorii II (podatna na suszę) w całkowitej powierzchni
użytków rolnych charakteryzują gminy: Rydułtowy (udział 24,6%) i Godów (25,6%).
Największy udział gleb kategorii III (średnio podatna na suszę) w całkowitej powierzchni
użytków rolnych występuje w gminie Rydułtowy (36,9%).
Udział gleb kategorii IV (mało podatna na suszę) w gminach powiatu wodzisławskiego
wynosi od 11,9% całkowitej powierzchni użytków rolnych w Rydułtowach do 95,5%
w gminie Marklowice.
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Rys. 20. Mapa kategorii podatności gleb na suszę rolniczą według IUNG-PIB;
Źródło: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/.

Rolnicze uwarunkowania zapotrzebowania na wodę
Retencja rolnicza ma istotne znaczenie dla zwiększenia retencji ogólnej biorąc pod uwagę
wielkość rolniczego wykorzystania terenu powiatu. Szczególnie ważne jest zwiększenie
retencji na obszarach podatnych na suszę (47 %), w których występują piaski i piaski
gliniaste. Zastosowanie mogą znaleźć systemy retencji:
1. siedliskowej – kształtujące właściwą strukturę użytkowania gruntów jak: układ pól
ornych (tworzenie bruzd i tarasów), użytków zielonych, lasów (zalesienia,
zakrzaczenia i pasy zadrzewień), użytków ekologicznych i oczek wodnych oraz
zwiększanie powierzchni mokradeł, torfowisk i bagien;
2. glebowej – kształtujące gospodarowanie wodą w profilu glebowym jak: poprawa
struktury gleby, zabiegi agromelioracyjne, wapnowanie, prawidłowa agrotechnika,
odpowiedni płodozmian, zwiększenie zawartości próchnicy w glebie.
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Właściwe gospodarowanie uprawowo-melioracyjne powinno obejmować: ograniczenie
spływu powierzchniowego, zwiększenie przepuszczalności gleb, zabiegi przeciwerozyjne,
fitomelioracyjne i agromelioracyjne, regulowanie odpływu z sieci drenarskiej, tworzenie i
utrzymanie zbiorników wodnych wraz z regulacją odpływu oraz studni infiltracyjnych,
gromadzenie wody w rowach melioracyjnych i kanałach, retencjonowanie odpływu
z drenaży, zwiększanie retencji dolinowej.
Zaspokojenie odpowiedniej ilości wody w rolnictwie powinno opierać się na gromadzeniu jej
zarówno w zbiornikach retencyjnych jak i w profilu glebowym. Wykorzystane powinny być
zabiegi techniczne i nietechniczne. Wśród zabiegów technicznych należy wymienić działania
z zakresu melioracji i hydrotechniki jak: jeziora, stawy, zbiorniki suche, cieki, rowy i kanały
oraz systemy drenarskie, studnie infiltracyjne i ogrody deszczowe. Zabiegi nietechniczne
powinny obejmować poprawę struktury gleby, wzrost zawartości próchnicy, stosowanie
zabiegów przeciwerozyjnych, uprawę międzyplonów oraz dobór roślin. Najważniejszym
elementem większości zabiegów jest budowa i utrzymanie urządzeń umożliwiających
regulowanie odpływu wody.
Powiat wodzisławski ma zróżnicowaną topografię o dużych różnicach w wysokościach
względnych sięgających ponad 100 metrów. Na obszarach o dużej deniwelacji następuje
intensywny spływ powierzchniowy w związku z czym należy na jego terenie zwiększyć
działania mające hamować powierzchniowy odpływ wody. Do podstawowych działań
powinny należeć: odpowiednie zasiewy i obsadzenia terenu, zwiększanie udziału próchnicy
w glebie, budowa i utrzymania zastawek na rowach melioracyjnych, wykorzystanie
podmokłych łąk i pastwisk do retencji, tworzenie ochronnych pasów zieleni na styku pole orne
– ciek wodny, zadrzewianie brzegów cieków i rowów, rozluźnianie warstwy gleby znajdującej
się pod warstwą orną i nie ubijanie jej, stosowanie międzyplonów, tworzenie i utrzymanie
oczek wodnych, rewitalizacja torfowisk i leśnych mokradeł wraz z ograniczeniem odpływu.
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W powiecie wodzisławskim dominują grunty orne (rys. 21). Większość gospodarstw
w powiatach Lubomia, Gorzyce i Mszana ma powierzchnię większą niż 5 ha. W pozostałych
gminach więcej niż połowa gospodarstw ma powierzchnię poniżej 5 ha., jednak tylko
w powiecie Markowice dominują gospodarstwa poniżej 1 ha (rys. 22). Znaczny jest również
udział procentowy gospodarstw powyżej 15 ha. Może to ułatwiać zintegrowane działania
zwiększające retencje.

Rys. 21. Struktura użytkowania rolniczego gruntów [ha] w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 22. Struktura wielkości gospodarstw [ha] w powiecie wodzisławskim.

Największe zapotrzebowanie na wodę do produkcji rolnej występuje w gminach Lubomia
i Gorzyce (rys 23), w których średni odpływ jednostkowy w wieloleciu jest również na
wysokim poziomie (rys. 15). Jednocześnie na terenie tych dwóch gmin znajduje się duża
liczba zbiorników wodnych.
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Rys. 23. Roczne zapotrzebowanie na wodę do produkcji rolnej [m3] w powiecie wodzisławskim.

Zapotrzebowanie na wodę dla poszczególnych upraw w powiecie pszczyńskim
zaprezentowano graficznie na rysunkach 24 – 36.

Rys. 24. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji buraka cukrowego [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 25. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji ziemniaków [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.

Rys. 26. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji kukurydzy [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 27. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji warzyw [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.

Rys. 28. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji rzepaku i rzepiku [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 29. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji jęczmienia [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.

Rys. 30. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji owsa [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 31. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji pszenicy [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.

Rys. 32. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji pszenżyta [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 33. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji żyta [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.

Rys. 34. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji mieszanki zbóż [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 35. Zapotrzebowanie na wodę do produkcji zbóż [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim.

Struktura zapotrzebowania na wodę do produkcji zbóż wskazuje na dominującą pozycję
kukurydzy, pszenicy i rzepaku na terenie powiatu wodzisławskiego (rys. 36). Produkcja
kukurydzy stanowi około połowy produkcji w gminach Lubomia, Gorzyce i Godów.
Jednocześnie w gminach tych występuje zagrożenie suszą dla kukurydzy na ziarno i na
kiszonkę jak następuje: Lubomia (3,49 % terenu upraw zagrożone), Gorzyce (0,67 % terenu
upraw zagrożone, Godów (9,33 % terenu upraw zagrożone).
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Rys. 36. Struktura zapotrzebowania na wodę do produkcji roślinnej [m3/sezon] w powiecie wodzisławskim

Produkcja zwierzęca jest w powiecie zdominowana przez trzodę, bydło i drób (rys. 37).
W gminie Wodzisław śląski widoczna jest znaczna dominacja kur natomiast w gminie Gorzyce
kur i drobiu. Zapotrzebowanie na wodę dla poszczególnych hodowli w powiecie
pszczyńskim zaprezentowano graficznie na rysunkach 37 – 43.

Rys. 37. Struktura hodowli zwierząt według jednostek przeliczeniowych inwentarza [DJP] w powiecie
wodzisławskim.
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Rys. 38. Zapotrzebowanie na wodę do hodowli bydła [m3/rok] w powiecie wodzisławskim.

Rys. 39. Zapotrzebowanie na wodę do hodowli drobiu [m3/rok] w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 40. Zapotrzebowanie na wodę do hodowli koni [m3/rok] w powiecie wodzisławskim.

Rys. 41. Zapotrzebowanie na wodę do hodowli kóz [m3/rok] w powiecie wodzisławskim.
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Rys. 42. Zapotrzebowanie na wodę do hodowli owiec [m3/rok] w powiecie wodzisławskim.

Rys. 43. Zapotrzebowanie na wodę do hodowli trzody chlewnej [m3/rok] w powiecie wodzisławskim.
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Ocena ryzyka w kontekście zagrożenia zjawiskiem suszy i powodzi
Prognoza zmian temperatury powietrza, opadów atmosferycznych i wilgotności
względnej na podstawie scenariuszy klimatycznych RCP 4.5 i RCP 8.5
Scenariusze zmian klimatycznych najczęściej wykonywane są w oparciu o symulacje modeli
numerycznych

opisujących

„zachowanie

się”

klimatu

na

podstawie

bardzo

skomplikowanych równań mechaniki płynów oraz innych równań fizyki i chemii
opisujących procesy przemian zachodzących w atmosferze. Do celów niniejszej analizy
wykorzystano dane projektu EURO-CORDEX (Coordinated Downscaling Experiment –
European Domain) stanowiącego część globalnej inicjatywy CORDEX. Jest to obecnie jedno
z najczęściej stosowanych źródeł w ramach badań nad regionalnymi zmianami klimatu, ich
wpływem oraz planami adaptacji na różnych poziomach podejmowania decyzji zgodnie
z rekomendacją Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC, Intergovernmental
Panel on Climate Change). Nazwy poszczególnych scenariuszy emisyjnych, np. RCP 4.5 oraz
RCP 8.5 wynikają ze scenariuszy zmian stężenia dwutlenku węgla i określają wartości
szacowanego wymuszenia radiacyjnego przez gazy cieplarniane w roku 2100 (tj.
odpowiednio: 4.5 i 8.5 W ∙ m-2). Zmiana wymuszenia radiacyjnego ma bezpośrednie
przełożenie na zakładane warianty zmian klimatu począwszy od ścieżki optymistycznej,
zakładającej natychmiastowe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (RCP 2.6), poprzez
wariant pośredni zakładający stopniowe wdrażanie zmian proklimatycznych (RCP 4.5),
skończywszy na projekcji „business as usual” (RCP 8.5), tj. wariancie zakładającym dalszy
rozwój ludzkości bez wdrożenia polityki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Scenariusz RCP 4.5 zakłada wprowadzenie nowych technologii dla uzyskania redukcji emisji
gazów cieplarnianych wyższej niż obecnie. Założono, że stężenie CO 2 nie przekroczy
580 ppm w 2100 roku, podczas gdy w 2020 roku odnotowano stężenie 410 ppm. Takie
założenie pozwoliło wyznaczyć, że średnia temperatura ziemi wzrośnie o 2,5°C względem
epoki przedindustrialnej. Scenariusz RCP 8.5 zakłada utrzymanie aktualnego tempa wzrostu
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emisji gazów cieplarnianych, co spowodowałoby wzrost stężenia CO2 do 1230 ppm w 2100
roku. W takim przypadku średnia temperatura wzrosłaby o 4,5°C.
Poznanie wyników symulacji zmian klimatu dla opadów atmosferycznych jest kluczowe dla
oceny skali i rodzaju możliwych problemów obiegu wody i ilości zasobów wodnych. Należy
zaznaczyć, że opad w przeciwieństwie do temperatury nie występuje jednorodnie
w przestrzeni. Powszechnie wiadomo, iż występowanie opadów atmosferycznych zachodzi
tzw. polem opadowym o różnej wielkości – zatem w skali regionu podczas jednego dnia
z opadem na powierzchni terenu notowane są różne sumy opadu. Nierównomierność
przestrzenna opadów ma swoje przełożenie na zmienność tego zjawiska nie tylko
w obserwacjach historycznych, ale także wpływa na zwiększoną niepewność wyników
symulacji dla projekcji klimatycznych.

Rys. 44. Prognoza zmian rozkładu średniej miesięcznej temperatury powietrza w powiecie wodzisławskim
w dekadzie 2021–2030 oraz 2041–2050 w stosunku do dekady 2011–2020;
Źródło: https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/; dostęp 13.12.2021 r.
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Rys. 45. Prognoza średnich kroczących temperatury powietrza w powiecie wodzisławskim w okresie 2020–2100;
Źródło: https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/; dostęp 13.12.2021 r.

Rys. 46. Prognoza zmian rozkładu miesięcznych sum opadu w powiecie wodzisławskim w dekadzie 2021–2030
w stosunku do dekady 2011-2020; Źródło: https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/; dostęp
13.12.2021 r.
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Rys. 47. Prognoza średnich kroczących sum opadu w powiecie wodzisławskim w okresie 2020–2100;
Źródło: https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/; dostęp 13.12.2021 r.

Rys. 48. Prognoza zmian wilgotności względnej w powiecie wodzisławskim w dekadzie 2021–2030 w stosunku
do dekady 2011-2020; Źródło: https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/; dostęp 13.12.2021 r.
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Rys. 49. Prognoza średnich kroczących wartości wilgotności względnej w powiecie wodzisławskim
w okresie 2020–2100; Źródło: https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal/; dostęp 13.12.2021 r.

Modele opracowane dla scenariusza RCP 4.5 wskazują, że sumaryczna wielkość opadów
w dziesięcioleciach nie ulegnie znaczącej zmianie do roku 2050 (tabela 8).
Tabela 8. Sumaryczna wielkość opadów w powiecie wodzisławskim
w dziesięcioleciach dla scenariusza RCP4.5.
2011–2020
Miesiąc

2021–2030

2031–2040

2041–2050

Suma opadu [mm]

styczeń

52,31

52,74

55,70

53,42

luty

42,69

46,94

47,14

46,14

marzec

57,29

52,29

52,10

53,00

kwiecień

71,56

60,12

69,95

60,16

maj

87,20

80,95

82,81

82,94

czerwiec

85,12

98,71

90,55

89,78

lipiec

85,31

81,60

93,69

88,31

sierpień

74,05

77,28

67,79

71,71

wrzesień

64,16

65,41

69,16

70,35

październik

65,68

60,21

63,64

61,32

listopad

55,89

57,99

61,32

56,59

grudzień

57,94

56,25

60,99

59,15

799,20

790,49

814,84

792,87

Suma
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Należy jednak zwrócić uwagę, że nieznaczne obniżenie ilości opadów w kwietniu i maju
może mieć negatywny wpływ na uprawę kukurydzy. Może to spowodować zwiększenie
obszarów nieprzydatnych lub niebezpiecznych dla takich upraw.
Tabela 9. Średnia temperatura powietrza w powiecie wodzisławskim
w dziesięcioleciach dla scenariusza RCP 4.5.
2011–2020
Miesiąc
styczeń

2021–2030

2031–2040

2041–2050

Temperatura średnia [°C]

-0,12

-0,62

0,9

0,5

luty

0,71

0,44

1,5

1,26

marzec

4,32

4,42

4,9

4,46

kwiecień

9,11

8,92

9,76

9,47

maj

13,6

13,61

13,97

14,2

czerwiec

17,08

17,22

17,71

18,04

lipiec

19,62

19,7

20,14

20,37

sierpień

19,04

19,14

19,55

19,93

wrzesień

15,42

15,15

15,65

15,55

październik

10,35

10,44

10,7

10,8

listopad

5,01

5,56

5,61

5,73

grudzień

1,16

1,79

2,39

1,93

Modele wskazują, że średnie temperatury w danych miesiącach nie będą rosły drastycznie do
2050 roku. Widoczny jest wzrost temperatur w lutym już w dziesięcioleciu 2031–2040. Nie
zmieni się natomiast znacząco czas początku wegetacji roślin.
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Prognozowany wzrost średniej temperatury w modelu RCP 4.5 wpływa również na
sumaryczną liczbę dni z temperaturą powyżej 5 i 10°C (tabela 10).
Tabela 10. Liczba dni z temperaturą powyżej 5 i 10°C w powiecie
wodzisławskim, w dziesięcioleciach dla modelu RCP 4.5.
Liczba dni z temperaturą średnią powyżej 5 i 10°C
2011-2020
2021-2030
2031-2040
2041-2050
249,71
251,74
259,13
256,23
176,35
178,00
182,53
181,77

Liczba dni z temperaturą powyżej 5°C wzrośnie znacząco w dziesięcioleciu 2031–2040.
Należy zwrócić uwagę, że średnia liczba dni dogodnych do wegetacji roślin w powiecie
wodzisławskim jest wyższa od średniej dla kraju (200 dni). Lokalnie mogą występować
jednak różnice wynikające z ukształtowania terenu.

Zagrożenie powodzią
W przypadku, gdy suma opadu lub jego chwilowa wysoka intensywność przekroczą
możliwości retencji, w ciekach danego terenu obserwuje się wzrost stanu wód. Ten wzrost
przy opadach ekstremalnych szybko osiąga poziom wód wysokich, a w skrajnej sytuacji
prowadzi do powodzi.
W przypadku, gdy suma opadu lub jego chwilowa wysoka intensywność przekroczą
możliwości retencji opadu, w ciekach danego terenu obserwuje się wzrost stanu wód. Ten
wzrost przy opadach ekstremalnych szybko osiąga poziom wód wysokich, a w skrajnej
sytuacji prowadzi do powodzi.
Wezbrania powodziowe w powiecie wodzisławskim występują przeważnie w półroczu
letnim. Największą powódź w powiecie wodzisławskim zanotowano w roku 1997
(maksymalne przepływy w wieloleciu 1961–2020 w rzekach: Odra w Krzyżanowicach,
Szotkówka w Gołkowicach).
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Głównymi czynnikami decydującymi o wielkości i rozmiarze wezbrań w powiecie
wodzisławskim są:
1. wysokie opady w górskiej części zlewni Odry (Beskidy i Góry Oderskie i Jesioniki
w czeskiej części dorzecza),
2. intensywne i długotrwałe opady atmosferyczne na pozostałym obszarze powiatu.

Zagrożenie suszą
Zjawisko suszy jest ekstremalnym zjawiskiem naturalnym, trudnym do przewidzenia co do
momentu oraz miejsca wystąpienia. Jednocześnie susza występuje w 4 typach wzajemnie
powiązanych i często następujących po sobie lub współwystępujących, tj. wyróżnia się suszę
atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną.
Susza

atmosferyczna

(meteorologiczna)

–

to

efekt

długotrwałego

braku

opadów

atmosferycznych i wysokiej temperatury powietrza, zwiększającej parowanie. Na terenie
powiatu wodzisławskiego zgodnie z ustaleniami Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy
(Dz. U. 2021 Poz. 1615) ekstremalnie zagrożona suszą atmosferyczną (Klasa IV) jest
zachodnia część gminy Lubomia. Pozostały obszarze powiatu jest silnie zagrożony suszą
atmosferyczną (Klasa III).
Zdiagnozowanie obszarów z powtarzającym się deficytem opadów atmosferycznych
(zagrożenia suszą atmosferyczną) dla zarządzania skutkami pozostałych typów suszy
(rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej) ma zastosowanie wówczas, gdy odnosi się do
ujęcia bilansowego, czyli na podstawie wyników KBW1. Pogłębiająca się tendencja wzrostu
deficytu

opadów

względem

zwiększonego

parowania

będącego

efektem

wzrostu

temperatury powietrza jest obserwowana w całym kraju. Na tym tle powiat wodzisławski
charakteryzuje się w dalszym ciągu relatywnie wysokim klimatycznym bilansem wodnym

1

KBW – klimatyczny bilans wodny
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(mniejszą podatnością na suszę rolniczą). Analiza prawdopodobieństwa przekroczenia
rocznych wartości KBW poniżej 150 mm, wskazuje na niskie ryzyko wystąpienia lat z silną
suszą atmosferyczną na terenie gmin Godów oraz Mszana. W pozostałej części powiatu
ryzyko prawdopodobieństwa przekroczenia rocznych wartości KBW poniżej 150 mm
wskazuje na z prawdopodobieństwo pojawienia się silnego deficytu opadów przynajmniej
raz na 5 lat.
Susza glebowa (rolnicza) – efekt rozwoju suszy atmosferycznej polegający na wyraźnym
zmniejszeniu wilgoci glebowej; w tej fazie susza jest szczególnie dotkliwa dla rolnictwa.
W Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy stwierdzono, że powiat wodzisławski jest słabo
zagrożony suszą rolniczą.
Susza hydrologiczna – dalszy etap rozwoju suszy prowadzący do intensywnego obniżania
się zwierciadła wód gruntowych, co powoduje zmniejszenie zasilania gruntowego rzek
i prowadzi do obniżenia poziomu wód powierzchniowych. Skutki suszy hydrologicznej są
często odczuwalne w kolejnym sezonie hydrologicznym. Zidentyfikowane zagrożenie suszą
hydrologiczną

w

Planie

Przeciwdziałania

Skutkom

Suszy

na

terenie

powiatu

wodzisławskiego wskazuje na silne zagrożenie (klasa III). Jedynie zlewnia rzeki Szotkówki
jest umiarkowanie zagrożona suszą hydrologiczną (klasa II).
Susza hydrogeologiczna – długotrwałe obniżenie zasobów wód podziemnych w relacji do
warunków normalnych w wieloleciu. O suszy hydrogeologicznej mówimy wówczas, gdy
obniżenie zasobów wód podziemnych ma wpływ na użytkowników wód podziemnych,
w tym na pogorszenie stanu ekosystemów zależnych od wód podziemnych i spadkiem
dostępności zasobów wód dla ludności i gospodarki. Powiat wodzisławski jest słabo
zagrożony suszą hydrogeologiczną.

50

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rolnicze i pozarolnicze użytkowanie wód
W powiecie wodzisławskim zidentyfikowano 19 użytkowników wód powierzchniowych.
Realizują oni pobory na potrzeby: akwakultury (zasilanie stawów hodowlanych),
zaopatrzenia w wodę przemysłu.

Rys. 50. Udział poszczególnych grup użytkowników wód powierzchniowych w powiecie wodzisławskim;
Źródło: na podstawie danych z System Informacyjny Gospodarowania Wodami
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW.
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Tabela 11. Zestawienie użytkowników wód powierzchniowych.
Cel poboru

Rzeka

Przemysł

Miejscowość

Gmina

Olza

Godów

Godów

Akwakultura

rów melioracyjne

Gołkowice

Godów

Akwakultura

rów „od Skrzyszowa”

Skrzyszów

Godów

Przemysł

Olza

Godów

Godów

Akwakultura

Łęgoń I

Bełsznica

Gorzyce

Akwakultura

rów

Rogów

Gorzyce

Akwakultura

rów melioracyjny

Bluszczów

Gorzyce

Akwakultura

rów melioracyjny

Gorzyczki

Gorzyce

Akwakultura

Łęgoń III

Gorzyce

Gorzyce

Akwakultura

rów B i C

Gorzyce

Gorzyce

Akwakultura

naturalny spływ z przyległego
terenu

Syrynia

Lubomia

Akwakultura

Syrynka

Syrynia

Lubomia

Akwakultura

Lubomka

Lubomia

Lubomia

Inne

ujęcie ze źródła

Radlin

Radlin

Radlin

Radlin

Przemysł

Zbiornik wodny

staw Las

Akwakultura

rów

Rydułtowy

Rydułtowy

Przemysł

Leśnica

Wodzisław
Śląski

Wodzisław
Śląski

Akwakultura

rów

Wodzisław
Śląski

Wodzisław
Śląski

Wodzisław
Śląski

Wodzisław
Śląski

Akwakultura

staw retencyjny
i staw boczny

Źródło: na podstawie danych z System Informacyjny Gospodarowania Wodami
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW.

W powiecie wodzisławskim zidentyfikowano 16 użytkowników wód podziemnych.
Realizują oni pobory na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę.
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Rys. 51. Udział użytkowników wód podziemnych; Źródło: na podstawie danych z System Informacyjny
Gospodarowania Wodami https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW.
Tabela 12. Zestawienie użytkowników wód podziemnych w powiecie wodzisławskim.
Cel poboru

Miejscowość

Gmina

Inne

Gołkowice

Godów

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia

Turza Śląska

Gorzyce

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia

Turza Śląska

Gorzyce

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia

Nieboczowy

Lubomia

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia

Lubomia

Lubomia

Przemysł

Lubomia

Lubomia

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia

Radlin

Radlin

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia

Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia

Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski

Źródło: na podstawie danych z System Informacyjny Gospodarowania Wodami
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW.
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Infrastruktura wodna (melioracje, urządzenia piętrzące)
Do urządzeń hydrotechnicznych występujących na terenie powiatu wodzisławskiego
możemy zaliczyć: zapory wodne, jazy, zastawki, wody i wały przeciwpowodziowe oraz
rowy melioracyjne.
Zastawki – małe budowle hydrotechniczne przegradzające koryto cieku (rowu), służące do
regulowania jej kierunku i wielkości przepływu.
Jazy – budowle hydrotechniczne przegradzające koryto cieku (rowu), służące do piętrzenia
wody w celu podniesienia jej zwierciadła wysokość od kilku do 15 metrów.
Zapora wodna – budowla hydrotechniczna, w postaci bariery przegradzającej dolinę rzeki
w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
Obszary zdrenowane – obszary, na których ułożono na odpowiedniej głębokości sieć
drenów, mających ułatwić i przyspieszyć odpływ wody z nadmiernie uwilgotnionych gleb
lub nawodnić grunty w czasie suszy.
Groble – wały ziemne usypane w celu utworzenia zbiorników wód użytkowych, zazwyczaj
zaopatrzonych w przepusty do regulowania stanów wód w zbiornikach; także nasypy
traktów komunikacyjnych na terenach zagrożonych zalaniem lub podtopieniem, względnie
granice zasięgów polderów.
Wały przeciwpowodziowe – szczelne nasypy ziemne usypane wzdłuż rzeki, chroniące
tereny przyległe przed zalaniem; także nasypy traktów komunikacyjnych w terenach
zagrożonych zalaniem lub podtopieniem.
Rowy melioracyjne to urządzenia hydrotechniczne służące do odwadniania/nawadniania
meliorowanego terenu. Aby rowy melioracyjne miały możliwość czasowego nawadniania
obszarów w trakcie suszy muszą być wyposażone w specjalne progi (betonowe, drewniane,
kamienne), bystrza oraz zastawki, umożliwiające utrzymanie wymaganego poziomu wody.
Całkowita długość rowów melioracyjnych zbiorczych na terenie powiatu wodzisławskiego
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wynosi 57,3 km, z czego 0,04 km stanowią kanały podziemne. Liczba zarejestrowanych
rowów melioracyjnych zwykłych to 2 154 o łącznej długości 332 km. Lokalizację rowów
melioracyjnych zwykłych i zbiorczych przedstawiono na rysunku 52.

Rys. 52. Melioracje w powiecie wodzisławskim.

Obszary zdrenowane to obszary, na których ułożona jest sieć drenarska. Zazwyczaj
tworzona dla gleb nadmiernie uwilgotnionych lub do nawodniania gleby w czasie suszy.
Drenowanie polega na instalacji podpowierzchniowej na głębokości podglebia lub
maksymalnych stanów płytkich wód podziemnych sieci rur średniośrednicowych, służącej
poprawie warunków powietrzno-glebowych w gospodarce rolnej. Całkowita powierzchnia
obszarów zdrenowanych w powiecie wodzisławskim (Rys. 53) wynosi 39,8 km2 i stanowi
19,9% powierzchni powiatu.
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Rys. 53. Obszary zdrenowane w powiecie wodzisławskim.

Do piętrzenia wody na terenie powiatu wodzisławskiego wykorzystywane są jazy i zastawki.
W powiecie zlokalizowanych jest 14 eksploatowanych jazów (Rys. 54, tabela 13).
Tabela 13. Zestawienie jazów w powiecie wodzisławskim.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Id cieku
11488
11488
11488
11482
11488
1148
115162
115162
11488
11488
11488
11488
11488

Rodzaj jazu
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly
jaz staly

Długość jazu
5,16
5,27
6,05
3,6
7,7
7,77
5,45
3,3
11,8
5,68
8,23
31,63
5,65
4,8

Nazwa cieku
Lesznica
Lesznica
Lesznica
Mszanka
Lesznica
Szotkówka
Syrynia
Syrynia
Lesznica
Lesznica
Lesznica
Polder Buków
Lesznica
Lesznica
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Rys. 54. Jazy na terenie powiatu wodzisławskiego.

Na terenie powiatu wodzisławskiego zlokalizowanych jest 6 eksploatowanych zastawek
(Rys. 55, tabela 14).
Łącznie na terenie powiatu wodzisławskiego zlokalizowanych jest 310 grobli i wałów
o łącznej długości 65,2 km.
Groble w powiecie wodzisławskim wykorzystywane są do utworzenia zbiorników wód
użytkowych (stawów).
Wały przeciwpowodziowe w powiecie wodzisławskim zlokalizowane są głównie wzdłuż Odry,
Olzy i Syrynki. Szczegółowe informacje o lokalizacji i długości wałów w powiecie przedstawiono
na Rys. 56 i w tabeli 15.
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Rys. 55. Zastawki na terenie powiatu wodzisławskiego.

Rys. 56. Groble i wały na terenie powiatu wodzisławskiego.
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Tabela 14. Zestawienie jazów ruchomych /zastawek w powiecie wodzisławskim.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Id cieku
11488
115162
1148
1
1
11488

Długość
zastawki
7,51
6,32
8,91
13,64
13,46
16,38

Nazwa cieku
Lesznica
Syrynka
Szotkówka
Odra
Odra
Lesznica

Tabela 15. Zestawienie wałów przeciwpowodziowych na rzekach powiatu wodzisławskiego.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Id cieku

11516
114
114818
115162
114888
114884
1
11488

Nazwa cieku

Łęgoń
Olza
Kolejówka
Syrynka
Krostoszowicki Potok
Marklówka
Odra
Lesznica

Długość wałów
przeciwpowodziowych
(m)
2 680,34
2 194,32
71,52
899,22
33,9
62,73
7 110,92
524,86

Spółki wodne
Na terenie powiatu wodzisławskiego zarejestrowano wiele gminnych spółek wodnych oraz
spółkę powiatową mającą za zadanie obsługę spółek gminnych (tabela 16).
Tabela 16. Zestawienie danych na temat spółek wodnych powiatu wodzisławskiego.
ID

Data wpisu

393

19.07.1990

Numer
wpisu
SIGW
9283

385

28.08.1992

9275

Rodza
j

Obszar działalności

Gmina

Przedmiot działalności

Związek

województwo śląskie

Wodzisław
Śląski,
Gorzyce,
Lubomia,
Mszana

Działalność usługowa związana
z uprawami rolnymi, budowa urządzeń
wodnych i melioracyjnych, dróg i dróg
śródpolnych, kanalizacji deszczowych,
chodników

tak

sołectwo Turza
Śląska oraz
przygraniczne
tereny Gminy
Wodzisław Śląski,
Gminy Godów
i przygraniczne
sołectwa Gminy
Gorzyce

Turza śląska

zapewnienie dostaw wody dla ludności,
ochrona wód przed zanieczyszczeniem
oraz melioracja terenów
w szczególności tych, na których
znajdują się źródła i ujęcia wody pitnej,
poprzez wykonywanie, utrzymywanie
i eksploatację urządzeń służących ww.
celom

nie
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Szczegółowe zadania spółek są określone w statucie każdej spółki. Najczęściej jest to drenaż
lub pobór i dystrybucja wody.

Propozycje rozwiązań – katalog działań
1. Zatrzymanie wody (retencjonowanie wody) na posesji, poprzez tworzenie zagłębień
chłonnych, zbiorników retencyjnych na wody opadowe, zielonych dachów, a także
wprowadzania nasadzeń zwiększających bioróżnorodność (np. zmiana trawników na
łąki kwietne).
2. Rozszczelnienie powierzchni na terenie działki – zmiana „szare na zielone”, czyli
kostki, betonu na zieleń przydomową.
3. Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych poprzez przez
odpowiednie

zabiegi

agrotechniczne

(zwiększanie

retencji

wody

glebowej),

poprawiające strukturę gleby i zmniejszające jej parowanie, a także ograniczające
erozję wodną. Do działań tych należy stosowanie bezorkowych systemów uprawy,
utrzymanie całorocznej pokrywy roślinnej, trwałych zadarnień lub zalesień terenów
o dużym nachyleniu, a na stokach mniej nachylonych prowadzenie zabiegów
uprawnych w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku.
Przeciwdziałanie skutkom suszy:
a. oszczędne gospodarowanie wodą w gospodarstwach rolnych i na gruntach rolnych,
b. stosowanie sprawniejszych instalacji nawadniających i systemów przesyłu wody
wykorzystywanej do nawodnień,
c. rozwiązania związane z gromadzeniem i wykorzystaniem wód opadowych
w rolnictwie,
d. rozwiązania związane z ponownym wykorzystaniem wody (water reuse) w rolnictwie
w zakresie rozwiązań możliwych do wdrażania w obowiązujących przepisach
prawnych oraz przewidzianych w prawodawstwie unijnym,
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e. efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na wodę na poziomie gospodarstw rolnych
i rybackich,
f. planowanie nawodnień, w tym określenie harmonogramu rozpoczęcia koniecznych
nawodnień,
g. określenie zasad dla stworzenia sprawnego i wiarygodnego systemu monitoringu
bieżących potrzeb nawodnień i poboru wód,
h. zabiegi agrotechniczne wpływające na zwiększenie zawartości próchnicy w glebie
i poprawę retencji wody w glebie oraz ograniczanie parowania w procesie uprawy,
i. dostosowanie rodzaju upraw do warunków przyrodniczych (glebowych, wodnych
i klimatycznych), w tym stosowanie odmian odpornych na niedobory wody glebowej
i suszę,
j.

działania zwiększające retencję wód na gruntach rolnych, poprzez ograniczenie
spływu powierzchniowego, zatrzymywanie i wykorzystanie wód opadowych
i roztopowych np. tworzenie nasadzeń śródpolnych,

k. tworzenie usług ekosystemowych na obszarach wiejskich,
l. dostosowanie produkcji rolnej do niekorzystnych skutków zmian klimatycznych,
w tym niedoborów wody oraz działań adaptacyjnych w tym zakresie,
m. budowa i przebudowa ujęć wód podziemnych do nawodnień rolniczych, na
warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, oraz wprowadzanie
wykorzystujących

zasoby

wód

podziemnych

wodooszczędnych

systemów

nawadniania przez przebudowę istniejących lub budowę nowych,
n. powtórne wykorzystanie wód z systemów drenarskich pochodzących z nawożenia
i podlewania upraw,
o. budowa nowych urządzeń melioracji wodnych nawadniająco-odwadniających lub
przebudowa istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na
nawadniająco-odwadniające. Zwiększenie retencji wody w glebie na użytkach rolnych
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z wykorzystaniem urządzeń melioracji wodnych. Melioracje wodne mają umożliwić
bieżące kształtowanie zasobów wodnych i reagowanie na sytuację hydrometeorologiczną,
p. zwiększanie mikroretencji, polegającej m.in. na odtwarzaniu i ochronie oczek
wodnych, budowie małych stawów i zbiorników, których zadaniem będzie
retencjonowanie wody na gruntach rolnych, a także odbiór i magazynowanie wody
z dachów budynków oraz utwardzonych nawierzchni w obrębie gospodarstw
rolnych,
q. wzmacnianie usług ekosystemowych obszarów wiejskich, głównie poprzez: tworzenie
zadrzewień śródpolnych; zachowanie oraz odtworzenie śródpolnych oczek wodnych
i mokradeł; utrzymywanie lub odtwarzanie zadarnionych skarp oraz pasów
ochronnych o charakterze zakrzewień lub zadrzewień śródpolnych w celu ochrony
i wzmacniania retencji wodnej gleb, zmniejszanie potencjalnych skutków niszczącej
siły wiatru, parowania wody z gleby oraz spowalnianie przesuszania pól).

Na

terenie

w zakresie

powiatu

wodzisławskiego

racjonalnego

zidentyfikowano

gospodarowania

przedstawiono w tabeli 17.
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Tabela 17. Ranking najważniejszych dla powiatu wodzisławskiego inwestycji i działań w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami
Lp.

Inwestycja/nazwa

Lokalizacja
(gmina/miejscowość)

1.

Opracowanie/
dokumentacja

cały powiat/wybrane
gminy

2.

Opracowanie/
dokumentacja

cały powiat/wybrane
gminy

3.

Kampania informacyjna

cały powiat/wybrane
gminy

4.

Inwentaryzacja rowów

gmina Godów

5.

Środki na czyszczenie
rowów odwaniających

gmina Godów, sołtysi

6.
7.

8.

9.

Dotacje dla spółek
wodnych
Dotacje do
opracowania planu
hydrologicznego gminy
Inwentaryzacja cieków
wodnych i rowów
melioracyjnych
koncepcja
gospodarowania
wodami opadowymi na
terenie Miasta
Wodzisławia Śląskiego

Rodzaj (nowa inwestycja
/ remont)

Opis/charakterystyka zadania

Zakres rzeczowoilościowy

Zlecenie sporządzenia dokumentacji oceniającej zasoby wodne na
terenie powiatu/wybranych gmin, „potrzeby wodne”
rolników/mieszkańców oraz ich problemy w tym zakresie wraz
z propozycją właściwego gospodarowania wodą na terenach
rolniczych
Zlecenie sporządzenia wykazu urządzeń wodnych na terenie
powiatu/wybranych gmin przeznaczonych do remontu lub odbudowy
lub wykonania wraz ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za
dane urządzenie wodne

Starostwo
Powiatowe
w Wodzisławiu
Śląskim
Starostwo
Powiatowe
w Wodzisławiu
Śląskim
Starostwo
Powiatowe
w Wodzisławiu
Śląskim

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród
rolników/mieszkańców promującej działanie istniejących spółek
wodnych oraz zachęcającej do tworzenia nowych spółek
Wykonanie inwentaryzacji wszystkich rowów odwadniających drogi
i pola uprawne
Pozyskanie środków na czyszczenie lub odtworzenie rowów
odwadniających pola uprawne oraz przydrożne rowach
odprowadzających wody opadowe z dróg

Podmiot
zgłaszający

Nowa inwestycja

Gmina Godów

Remont / czyszczenie /
odtworzenie

Gmina Godów

gmina Mszana

UG Mszana

gmina Mszana

UG Mszana

gmina Mszana

UG Mszana

Wodzisław Śląski

Analiza gospodarowania wodami opadowymi

Nowa inwestycja
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obejmuje Dzielnice: Stare
Miasto, Trzy Wzgórza,
Jedłownik Szyb,
Kokoszyce, Wilchwy,
Nowe Miasto, Zawada,
Jedłownik-TurzyczkaKarkoszka

Miasto
Wodzisław Śląski

Uwagi
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Lp.

10.

11.

12.

13.

Inwestycja/nazwa
Konserwacja miejskich
rowów melioracyjnych
na terenie Miasta
Wodzisławia Śląskiego
Retencjonowanie wód
na terenie Miasta
Wodzisławia Śląskiego
Diagnoza
gospodarowania
wodami opadowymi na
terenie Gminy Gorzyce

Zbiorniki retencyjne

Lokalizacja
(gmina/miejscowość)

Rodzaj (nowa inwestycja
/ remont)

Opis/charakterystyka zadania

Zakres rzeczowoilościowy

Podmiot
zgłaszający

Wodzisław Śląski

Prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych

Nowa inwestycja

Teren Miasta
Wodzisławia Śląskiego

Miasto
Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski

Dofinansowanie dla mieszkańców do zakupu systemów służących
retencjonowaniu wód opadowych

Nowa inwestycja

Teren Miasta
Wodzisławia Śląskiego

Miasto
Wodzisław Śląski

Gmina Gorzyce

W ostatnich latach nastąpiło: uszczelnienie zlewni (wzrost powierzchni
utwardzonych), zalewanie nieruchomości z powodu coraz częstszych
deszczy nawalnych, powodzi błyskawicznych. Konieczne jest opracowanie
diagnozy gospodarowania wodami, która wskaże w jaki sposób powinno
się odprowadzać/zatrzymywać wody, przebudowywać/rozbudowywać
systemy odbierające/zatrzymujące wodę i jak kształtować
zagospodarowanie przestrzenne gminy w tych aspektach

Rydułtowy (całe
miasto)

14.

Zbiorniki retencyjne

Rydułtowy

15.

Zbiorniki retencyjne
i edukacja

Rydułtowy

16.

Zbiorniki retencyjne

Rydułtowy

Zbiorniki retencyjne przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych projekt grantowy
Utworzenie suchego zbiornika retencyjnego pomiędzy ulicą generała
Józefa Bema a ulicą Jagiellońską wraz z przebudową przepustu pod ulicą
Jagiellońską i zabudową urządzeń na suchym zbiorniku retencyjnym
„Barbara” celem regulacji przepływu wód na Potoku Rydułtowskim
i zmniejszenia prędkości spływu wód deszczowych odprowadzanych do
cieku Nacyna
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z parkiem edukacyjnym przy
ulicy Obywatelskiej w Rydułtowach. Wybudowane zostaną instalacje
przedstawiające różne sposoby gospodarowania wodą, elementy
regulacji i gromadzenia wody deszczowej, jak również budowa
zbiorników - zasobniki wody do celów jej wykorzystania do
podlewania terenów zielonych na terenie miasta
Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie skrzyżowania ulic Marcina
Strzody i Benedykta
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Dokument

Opracowanie dla 12
sołectw

Gmina Gorzyce

Nowa inwestycja

Liczba domostw
proponowanych do
objęcia wsparciem: 3500
budynków, powierzchnia
1495 ha

UM Rydułtowy

Nowa inwestycja oraz
przebudowa

UM Rydułtowy

Nowa inwestycja

UM Rydułtowy

Nowa inwestycja

UM Rydułtowy

Uwagi

Opracowany dokument
umożliwi wykonanie
inwestycji zgodnie z nim,
zapewniając najlepsze
efekty, gdyż każda
z inwestycji będzie z nim
korespondowała
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