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Ocena stanu zmodernizowanego odcinka wa³ów przeciwpowodziowych rzeki
Odry na odcinku Leœna Góra–Cigacice
Anna Bobowska*
Niniejszy artyku³ to prezentacja wyników aktualnych
badañ, przeprowadzonych w maju 2004 r., a dotycz¹cych
stanu wa³ów przeciwpowodziowych zlokalizowanych w
rejonie Cigacic, na lewym brzegu Odry, wzd³u¿ fragmentu
odcinka 11L rozci¹gaj¹cego siê od 468+000 do 470+700
km biegu rzeki.
Obiekty te zosta³y uszkodzone podczas wielkiej powodzi
w 1997 r. PóŸniejsze prace modernizacyjne, wykonane w
latach 1999–2001, znacznie poprawi³y stan wa³ów. Odbiór
budowlany wykaza³ wówczas wyraŸn¹ poprawê parametrów
geotechnicznych gruntów wbudowanych w stropow¹ partiê
wa³ów. Dzisiaj, w piêæ lat po ich gruntownej modernizacji,
wypada pokusiæ siê o kolejn¹ analizê, aby odpowiedzieæ na
pytanie, na ile przeprowadzona modernizacja wa³ów
wp³ynê³a na d³ugotrwa³¹ poprawê ich stanu technicznego, a
tym samym na skutecznoœæ ochrony przeciwpowodziowej.
Jest to wiêc przyk³ad oceny zmian zachodz¹cych w gruntach wbudowanych w wa³y pod wp³ywem kolejnych wezbrañ
na Odrze, dzia³alnoœci zwierz¹t, a tak¿e niew³aœciwego u¿ytkowania wspomnianych obiektów przez cz³owieka.
Punktem wyjœcia prowadzonych badañ by³a analiza
materia³ów archiwalnych. Studium dokumentacji projektowych pozwoli³o na ustalenie za³o¿eñ projektowych, ocenê zakresu wykonanych prac modernizacyjnych,
rozpoznanie parametrów geologiczno-in¿ynierskich, jak
równie¿ na okreœlenie statecznoœci skarp oraz oszacowanie
stanu wa³ów przed i po modernizacji, ze szczególnym
uwzglêdnieniem prognozy zagro¿eñ powodziowych na
badanym obszarze. Na podstawie danych archiwalnych
przyjêto, ¿e niezbêdnym dla w³aœciwej oceny aktualnego
stanu omawianego odcinka wa³ów jest przeprowadzenie
kartowania terenowego, niwelacji korony wa³u oraz sondowania sond¹ dynamiczn¹ SDP (SL).
Wyniki kartowania wykaza³y, ¿e korpus wa³u jest
masywny i nie wykazuje wyraŸnych zniszczeñ. Teren jest
silnie podmok³y, czêsto wystêpuj¹ oczka wodne i starorzecza, lokalnie dochodz¹ce do stopy wa³u. Nale¿y równie¿
zaznaczyæ, ¿e na omawianym odcinku znajduj¹ siê liczne
bunkry zlokalizowane zarówno w koronie wa³u, jak i w
pasie miêdzywala.

Kolejnym etapem badañ by³o wyznaczenie zmian
wysokoœciowych wa³ów powodziowych poprzez zastosowanie niwelacji geometrycznej. Wyniki analizowano
³¹cznie, próbuj¹c ustaliæ zwi¹zek zmian stopnia zagêszczenia ze zmianami wysokoœciowymi na danych odcinkach.
W ramach wspomnianych badañ kontrolnych wykonano
39 sondowañ sond¹ DPL (SL). Sondowania przeprowadzono w koronie wa³u do g³êbokoœci 4 m p.p.t., w rozstawie co
50 m. Ustalono, ¿e zbadany odcinek wa³u wykazuje dobry
stan techniczny; na ogó³ nie uleg³ on pogorszeniu w ci¹gu
ostatnich piêciu lat, chocia¿ w dwóch miejscach stwierdzono pogorszenie stabilnoœci wa³u.
W chwili obecnej najwiêkszy niepokój budzi stan fragmentu odcinka wa³u na km 10+500-10+600 odcinka 11L,
gdzie zaobserwowano wyraŸny spadek wartoœci stopnia
zagêszczenia w stosunku do roku 2000. RozluŸnienie gruntu w tym miejscu jest prawdopodobnie spowodowane
intensywnym przesi¹kiem wody przez wa³. Nie wyklucza
siê, ¿e przy wysokich stanach wody w Odrze filtracja wody
w tym rejonie nasila siê i dochodzi do wymywania (sufozji) drobnych cz¹stek gruntu.
Drugim niepokoj¹cym rejonem jest 10+050-10+150
km, gdzie zaobserwowano deformacjê korony wa³u o
g³êbokoœci 0,3 m, która zosta³a spowodowana procesami
osuwiskowymi, rozwijaj¹cymi siê wskutek nierównomiernego osiadania pod³o¿a wa³u.
W koronie wa³u i w strefie przejazdów przez wa³ wystêpuj¹ liczne koleiny i nierównoœci. Przeprowadzone badania
wskazuj¹, ¿e g³ównymi przyczynami tych zniszczeñ s¹:
dzia³alnoœæ cz³owieka — dzikie przejazdy przez wa³,
zniszczenia korpusu wa³u przez poszukiwaczy militariów, itp.,
uszkodzenia mechaniczne powstaj¹ce w czasie
nawalnych i d³ugotrwa³ych opadów atmosferycznych —
sp³ywy, zsuwy, obrywy na skarpach w miejscach s³abo
zadarnionych i s³abozagêszczonych,
zniszczenia spowodowane przez zwierzêta (bobry,
wydry),
podsi¹kanie wody w korpusy wa³ów, obserwowane
w przypadku silnego zawodnienia terenu przy wale (oczka
wodne, starorzecza, podtopienia),
brak systematycznej pielêgnacji wa³ów, co doprowadza do zachwaszczenia, zakrzaczenia i zadrzewienia korpusu wa³u oraz zaniku darni,
bunkry ¿elbetowe, w s¹siedztwie których wystêpuj¹
intensywne przesi¹ki przez wa³ i jego pod³o¿e.
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W dzisiejszym, coraz bardziej zinformatyzowanym,
œwiecie ka¿dego dnia olbrzymie iloœci informacji s¹ groma-

dzone i przetwarzane w ró¿norakich bazach danych. W wiêkszoœci dane te maj¹ swoje odniesienie przestrzenne. Zastoso-
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wanie technologii pozwalaj¹cej na po³¹czenie informacji
przestrzennych okreœlaj¹cych po³o¿enie obiektów w wybranym uk³adzie odniesienia oraz danych opisowych okreœlaj¹cych cechy iloœciowe i jakoœciowe obiektów staje siê
wiêc wymogiem, od którego nie ma, jak siê wydaje, odwrotu.
Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) to bardzo
dynamicznie rozwijaj¹ca siê technologia umo¿liwiaj¹ca
zbieranie, przechowywanie oraz zarz¹dzanie danymi, a
tak¿e modelowanie i analizê zachodz¹cych procesów i
zmian dla potrzeb planowania i oceny podatnoœci na
dzia³anie okreœlonych czynników. Technologia GIS stosowana z powodzeniem na ca³ym œwiecie w wielu dziedzinach gospodarki i nauki, pocz¹wszy od geodezji,
gospodarki przestrzennej i ochrony œrodowiska, poprzez
telekomunikacjê, energetykê, logistykê, bezpieczeñstwo
publiczne, gospodarkê wodn¹ meteorologiê, geoin¿ynieriê, górnictwa, geologiê oraz wielu innych, daje mo¿liwoœæ
skupienia uwagi na zaistnia³ych w rzeczywistoœci problemach merytorycznych oraz przewidywania problemów
mog¹cych wyst¹piæ w przysz³oœci. Niezaprzeczalnym atutem wprowadzania systemów GIS jest wydatna redukcja
kosztów dzia³añ gospodarczych.
W Polsce, pomimo kilkunastu lat rozkwitu GIS-u na
œwiecie (szczególnie w USA), technologia ta jest nadal
ma³o rozpropagowana. Dzieje siê tak po czêœci ze wzglêdu
na archaiczne unormowania prawne, dotycz¹ce udostêpniania danych przez instytucje centralne, rozproszenie
informacji pomiêdzy ró¿nymi jednostkami, a tak¿e brak
woli wspó³pracy w zakresie wymiany danych przez ró¿ne
instytucje pañstwowe, maj¹ce zbli¿one cele statutowe. Istnieje jednak wyraŸne zapotrzebowanie na systemy
zarz¹dzaj¹ce danymi z ró¿nych dziedzin, przetwarzaj¹ce je
i udostêpniaj¹ce spo³eczeñstwu.
Wejœcie Polski do Unii Europejskiej determinuj¹ce
proces dostosowania prawa, daje szansê na szybk¹ zmianê
tego stanu rzeczy.
Przyk³adem systemu gromadz¹cego informacje z ró¿nych dziedzin, zarówno œrodowiskowych, jak i gospodarczych, jest System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry
(SIPDO). SIPDO jest systemem informatycznym, którego

g³ównym celem jest wsparcie dla realizacji zadañ Programu
dla Odry 2006 poprzez stworzenie narzêdzia pozwalaj¹cego
na jego sprawn¹ i efektywn¹ koordynacjê, daj¹cego mo¿liwoœæ zaawansowanych analiz, bêd¹cego Ÿród³em informacji
o gospodarce wodnej na miêdzynarodowym obszarze dorzecza Odry oraz tworz¹cego wspóln¹ interdyscyplinarn¹ platformê informacyjn¹ zapewniaj¹c¹ mo¿liwoœæ wymiany
informacji pomiêdzy jednostkami uczestnicz¹cymi w realizacji Programu dla Odry 2006. System ma tak¿e upowszechniaæ w Polsce ideê spo³eczeñstwa informacyjnego, edukacji
elektronicznej oraz promowaæ dorzecze Odry wraz z jego
walorami przyrodniczo-kulturowymi oraz turystyczne wykorzystanie szlaków wodnych i l¹dowych. Ma te¿ zachêcaæ do
korzystania i rozwoju technologii GIS w Polsce.
Filozofia budowy SIPDO zak³ada efektywne wykorzystanie œrodków publicznych przeznaczonych na ten cel,
przek³adaj¹ce siê na jak najszersze wykorzystanie budowanego Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry
przez instytucje bezpoœrednio lub poœrednio realizuj¹ce Program dla Odry 2006, b¹dŸ te¿ maj¹ce wp³yw na jego realizacjê, a tak¿e przez szerszy kr¹g odbiorców spo³ecznych.
W chwili obecnej zosta³y zakoñczone prace nad pierwszym etapem budowy SIPDO, który obejmowa³ wdro¿enie
modu³ów zadañ merytorycznego wsparcia zarz¹dzania programem takich jak: ewidencja elementów systemu biernego
i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ewidencja zadañ opracowywanych w ramach dorzecza Odry,
modelowanie szkód powodziowych oraz rejestr uwarunkowañ przestrzennych dla zadañ Programu dla Odry 2006.
Opracowywane zosta³y tak¿e elementy administracyjnego
wsparcia zarz¹dzania programem takie jak: wydawanie
wytycznych i uwarunkowañ, baza adresowa oraz portal
intranetowo-internetowy z serwerem metadanych.
System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry
(SIPDO) jest bezprecedensowym rozwi¹zaniem w naszym
kraju, a zakres przestrzenny i tematyczny, który obejmuje
oraz mnogoœæ instytucji zaanga¿owanych w realizacjê systemu stanowi o jego wyj¹tkowoœci.

Za³o¿enia rozwoju przestrzennego dla sfery przyrodniczo-ekologicznej
w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry
Jan Blachowski*
Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma
Odry (SZPPO) w granicach województwa dolnoœl¹skiego
jest studium obszaru funkcjonalnego zwi¹zanego tematycznie z rz¹dowym Programem dla Odry 2006. Stanowi
przestrzenne rozwiniêcie programu wytyczaj¹c wspólne
kierunki polityki przestrzennej dla Pasma Odry zapewniaj¹ce jego zrównowa¿ony rozwój. Opracowanie jest
czêœci¹ planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnoœl¹skiego jako studium obszaru problemowego.
Jego obszar, w obrêbie województwa dolnoœl¹skiego, obejmuje tereny zalewowe rzeki Odry poszerzone do granic 29
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Zakres tematyczny SZPPO obejmuje: diagnozê stanu i
uwarunkowania przestrzenne, bariery i zagro¿enia rozwoju przestrzennego oraz koncepcjê zagospodarowania. Studium wytycza kierunki polityki przestrzennej dla pasma
Odry, zapewniaj¹ce: bezpieczeñstwo powodziowe, ochronê przyrodniczych i kulturowych wartoœci obszaru z wykorzystaniem walorów œrodowiska, utrzymanie funkcji
transportowej Odry oraz rozwój energetyki wodnej.
Uwarunkowania przyrodnicze studium dotycz¹ podstawowych elementów œrodowiska naturalnego takich jak:
klimat, budowa geologiczna i rzeŸba doliny Odry, zasoby
surowców mineralnych, wody podziemne i powierzch1101

