
Gospodarka Wodna nr 6/2010 243

BARTŁOMIEJ WYŻGA, HANNA HAJDUKIEWICZ
Instytut Ochrony Przyrody PAN

Kraków

ARTUR RADECKI-PAWLIK
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Katedra Budownictwa Wodnego i Geotechniki

JOANNA ZAWIEJSKA
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Instytut Geografii

Eksploatacja osadów z koryt rzek górskich 
– skutki środowiskowe i procedury oceny

Przedstawiono skutki wielkoskalowej 
eksploatacji żwiru prowadzonej w latach 
powojennych w kilku rzekach i wskazano 
na zagrożenia związane ze współczesną 
eksploatacją. Usystematyzowano środowi-
skowe i gospodarcze konsekwencje eks-
ploatacji osadów z koryt rzecznych i wska-
zano sytuacje, w których mogą one być 
szczególnie dotkliwe i trudne do odwróce-
nia. Podkreślono konieczność przeprowa-
dzania oceny oddziaływania planowanej 
eksploatacji osadów z koryt rzecznych na 
środowisko i wskazano istotne elementy 
takiej oceny.

■ Wielkoskalowa eksploatacja osa-
dów z koryt rzek karpackich i jej 
skutki

W drugiej połowie XX wieku, wraz 
z przyspieszeniem procesów industria-
lizacji i urbanizacji, nasilił się proces 
eksploatacji osadów z koryt rzek i po-
toków górskich.

W południowej Polsce prowadzono 
w minionych dziesięcioleciach eksploa-
tację żwiru na skalę przemysłową m.in. 
w Ropie i Wisłoce. Wydobycie żwiru 
z koryta Ropy rozpoczęto w 1941 r. 
w Bieczu (rys. 1A), po drugiej wojnie 
światowej rozszerzając jego zasięg 
na kilkukilometrowy, przyległy odcinek 
rzeki (Augustowski 1968). Eksploatację 
prowadzono tu aż do całkowitego usu-
nięcia (w połowie lat 60.) aluwialnego 
materiału dennego z koryta (rys. 1A). 

Rys. 1. (A) Koryto Ropy w Bieczu przed 1941 r. i w 1966 r. (wg B. Augustowskiego 1968); 
1 – drobnoziarniste osady pozakorytowe; 2 – żwiry; 3 – fliszowe podłoże skalne. (B) Zmiany 
minimalnych rocznych stanów Ropy w przekrojach wodowskazowych Klęczany i Topoliny 
od 1930 r.
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W latach 1941-1966 z koryta Ropy wy-
dobyto co najmniej 1 mln m3 żwiru (Au-
gustowski 1968), co odpowiada usu-
nięciu warstwy osadów o miąższości 
1 m na długości 25 km rzeki w korycie 
o 40-metrowej szerokości. Pozyska-
nie takiej ilości żwiru ze stosunkowo 
krótkiego odcinka rzeki było możliwe 
dzięki zwiększeniu spadku koryta po-
wyżej miejsca eksploatacji (por. Kon-
dolf 1997), prowadzącemu do erozji 
wstecznej i okresowego zwiększenia 
tempa dostawy rumowiska dennego 
z wyższego odcinka rzeki.

Intensywna eksploatacja żwiru do-
prowadziła do drastycznej zmiany mor-

fologii rzeki. Na ubytek materiału den-
nego z koryta nałożyło się zmniejsze-
nie dostawy rumowiska ze zlewni spo-
wodowane znaczącym ograniczeniem 
rolniczego użytkowania gruntów w Be-
skidzie Niskim od połowy lat 40. oraz 
wzrostem lesistości w tym obszarze 
(Lach, Wyżga 2002). Do połowy lat 60. 
dno rzeki w Bieczu obniżyło się o 1,5 m, 
czemu towarzyszyło przekształcenie 
aluwialnego koryta w koryto skalne 
(rys. 1A) (Augustowski 1968). Erozja 
wsteczna powyżej miejsca eksploata-
cji doprowadziła do obniżenia dna rzeki 
w przekroju wodowskazowym Klęcza-
ny o ok. 0,7 m (rys. 1B) (Rinaldi i in. 

2005). Efektem drastycznego ograni-
czenia dostawy rumowiska dennego 
do odcinka rzeki poniżej miejsca eks-
ploatacji było z kolei obniżenie pozio-
mu dna, postępujące z biegiem rzeki 
(Rinaldi i in. 2005). W przekroju wodo-
wskazowym Topoliny, ok. 20 km poni-
żej miejsca eksploatacji, od lat 50. do 
końca lat 70. erozja doprowadziła do 
obniżenia dna o ok. 0,5 m. Na począt-
ku lat 80. dno koryta uległo tu szybkie-
mu obniżeniu o dalsze 0,4 m (rys. 1B), 
a rzeka osiągnęła podłoże skalne.

Wcięcie się Ropy wywarło istotny 
wpływ na stosunki wodne. Przepły-
wy wezbraniowe, które przed 1941 r. 
powodowały zatapianie brzegów rze-
ki, obecnie są przenoszone w obrę-
bie pogłębionego koryta (Augustowski 
1968). W ślad za obniżeniem się dna 
koryta oraz niskich i średnich stanów 
w rzece nastąpiło także obniżenie po-
ziomu wody w dnie doliny, a przez to 
zmniejszenie zasobności aluwialnego 
zbiornika wód podziemnych (Rinaldi 
i in. 2005).

W latach 50. i 60. intensywną eks-
ploatację żwiru prowadzono także 
w korycie Wisłoki pomiędzy jej połą-
czeniem z Ropą i Jasiołką a ujściem 
rzeki do Wisły (rys. 2A). W latach 1955-
1964 wydobyto tu 2,1 mln m3 żwiru 
(Osuch 1968). Eksploatacja koncen-
trowała się pomiędzy 70 i 40 km rze-
ki (rys. 2A), gdzie granulacja osadów 
korytowych szczególnie sprzyjała ich 
wykorzystaniu do produkcji kruszywa. 
W odcinku tym wydobyto ok. 1,5 mln 
m3 żwiru, co odpowiada 68-centyme-
trowej warstwie materiału dennego 
usuniętego na 77 m szerokości rzeki 
z okresu przed rozpoczęciem eksplo-
atacji (Osuch 1968).

Na podstawie równań transportu 
rumowiska w rzece czas uzupełnie-
nia objętości wydobytego z koryta 
Wisłoki osadu przez dostawę z wyż-
szego odcinka oszacowano na ok. 
500 lat (Osuch 1968). Wskazuje to na 
ogromną skalę prowadzonej eksploa-
tacji w porównaniu z dostawą rumo-
wiska wleczonego z wyższego odcin-
ka rzeki; w drugiej połowie XX wieku 
musiała ona ulec zmniejszeniu wsku-
tek zalesienia górskiej części zlewni 
(Lach, Wyżga 2002) oraz pozyskiwa-
nia żwiru z koryta Ropy. Równocześ-
nie z rozpoczęciem intensywnego 
wydobycia żwiru z Wisłoki rozpoczę-
ło się szybkie pogłębianie się jej ko-
ryta (Rinaldi i in. 2005). W przekroju 
wodowskazowym Łabuzie, zlokalizo-
wanym w odcinku rzeki z najbardziej 
intensywną eksploatacją, pomiędzy 

Rys. 2. (A) Objętość osadów wydobytych z koryta Wisłoki w latach 1955-1964 przedstawio-
na dla 10-kilometrowych odcinków rzeki (wg B. Osucha 1968, zmodyfikowane). (B) Zmiany 
minimalnych rocznych stanów Wisłoki w przekroju wodowskazowym Łabuzie w ciągu XX 
wieku. (C) Przekrój Wisłoki w posterunku Łabuzie w latach 1957 i 1996. Liniami poziomymi 
wskazano położenie stanu pełnokorytowego, a liniami pionowymi poziomy zasięg koryta 
w 1957 i 1996 r.
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1953 r. a połową lat 90., minimal-
ne roczne stany wody obniżyły się 
o 2,5 m (rys. 2B), a dno rzeki uległo 
obniżeniu o ok. 4 m (rys. 2C). Mimo 
że w końcu lat 60. zakazano eksploa-
tacji osadów z koryta Wisłoki, wcina-
nie się rzeki trwało nadal, do czego 
przyczyniało się zawężanie koryta za 
pomocą ostróg (Wyżga 2001), skut-
kujące wzrostem zdolności transpor-
towej rzeki (Wyżga 2008).

Znaczenie eksploatacji osadów kory-
towych dla wcięcia się Wisłoki podkre-
ślają dwa fakty. Po pierwsze Wisłoka 
cechuje się największym pogłębieniem 
się koryta w XX wieku wśród głównych 
rzek polskich Karpat (Wyżga 2008), 
mimo że ta rzeka jako jedyna nie zosta-
ła odcięta od dostawy rumowiska z gór-
skiej części zlewni przez zbiornik reten-
cyjny. Po drugie największe wcięcie się 
Wisłoki zarówno w całym XX wieku, jak 
i w jego drugiej połowie, nastąpiło w od-
cinku rzeki z najbardziej intensywną 
eksploatacją osadów z koryta (Rinaldi 
i in. 2005; Wyżga 2008).

Szybkiemu pogłębianiu się koryta 
Wisłoki towarzyszyło podmywanie fi-
larów mostów i budowli regulacyjnych, 
problemy z funkcjonowaniem brzego-
wych ujęć wody oraz obniżenie się 
zwierciadła wód gruntowych w dnie 
doliny, będące przyczyną bezpośred-
nich strat gospodarczych w skali lo-
kalnej (Osuch 1968). Co ważniejsze 
wraz z wcięciem się rzeki zwiększyła 
się koncentracja przepływów wezbra-
niowych w korycie. Na przykład w Ła-
buziu poziom stanu pełnokorytowego 
z 1957 r. (wówczas odpowiadający 
przepływowi 310 m3/s o powtarzalno-
ści 1,8 roku), w 1996 r. mógłby zostać 
osiągnięty przy wystąpieniu przepły-
wu 610 m3/s o 6-letniej powtarzalności 
(Rinaldi i in. 2005) – rys. 2C. Zmniej-
szenie się retencji wód wezbranio-
wych w obszarze zalewowym na po-
głębionym odcinku rzeki spowodo-
wało znaczny wzrost zagrożenia po-
wodziowego w niższym odcinku rzeki 
(Wyżga 2008). Efektem zmniejszenia 
częstotliwości występowania przepły-
wów ponadpełnokorytowych i wzro-
stu koncentracji transportu rumowiska 
unoszonego w pogłębionym korycie 
było z kolei drastyczne ograniczenie 
możliwości akumulacji osadów poza-
korytowych (Wyżga 2001). W rezulta-
cie większość ładunku zawiesinowego 
Wisłoki jest obecnie przenoszona po-
przez jej wcięty odcinek bezpośrednio 
do Wisły, przyczyniając się do szybkiej 
agradacji w środkowym biegu tej rzeki 
(Łajczak 1997).

Fot. 1. Usuwanie całej objętości łachy żwirowej usytuowanej naprzeciw podcinanego wklę-
słego brzegu Czarnego Dunajca w Nowym Targu, prowadzone w celu wyeliminowania za-
cieśnienia przepływu i odsunięcia nurtu od podcinanego brzegu

W latach 50. i 60. wielkoskalową 
eksploatację żwiru prowadzono także 
w Czarnym Dunajcu (Dudziak 1965). 
Dla Czarnego Dunajca brakuje informa-
cji o ilości pobranego z koryta materia-
łu, jednak skalę prowadzonej tu eksplo-
atacji obrazuje fakt, iż w celu ułatwie-
nia wywozu żwiru w latach 50. w trzech 
miejscowościach wzdłuż rzeki (Ludź-
mierz, Czarny Dunajec i Podczerwone) 
doprowadzono bocznice kolejowe do 
koryta. Wywołany eksploatacją deficyt 
materiału dennego szybko doprowadził 
do utraty pionowej stabilności rzeki, tak 
że już w końcu lat 60. konieczna sta-
ła się budowa betonowych stopni sta-
bilizujących dno koryta w bezpośred-
nim sąsiedztwie mostów. Na znacznym 
odcinku rzeki na przedpolu Tatr erozja 
wgłębna doprowadziła do szybkiego 
rozcięcia i wyprzątnięcia z koryta alu-
wiów, a w konsekwencji przekształce-
nia aluwialnego koryta w koryto skal-
ne (Krzemień 1998; Wyżga i in. 2009b; 
Zawiejska, Wyżga 2010).

■ Współczesna eksploatacja osa-
dów z koryt rzek karpackich

Wydobycia żwiru z koryt rzek karpa-
ckich na skalę przemysłową zaniecha-
no w drugiej połowie lat 60., gdy sta-
ło się oczywiste, że taka eksploatacja 
wywołuje znaczące niekorzystne skut-
ki. Wciąż jednak zdarzają się przypad-
ki prowadzonego w ramach szczegól-
nego korzystania z wód usuwania całej 

objętości łach korytowych usytuowa-
nych naprzeciw brzegów zagrożonych 
erozją (odżwirowywania koryt), które 
jest uzasadniane potrzebą przeciwero-
zyjnej ochrony tych brzegów i utrzyma-
nia rzek w obrębie wytyczonych tras 
regulacyjnych (fot. 1) (Wyżga 2008). 
Zezwolenia na tę eksploatację są wy-
dawane przez administrację tereno-
wą za wiedzą, a nierzadko z inicjaty-
wy władz wodnych. Choć w wyniku 
tak prowadzonej eksploatacji objętość 
usuwanych z koryt osadów jest wyraź-
nie mniejsza od tej związanej z wielko-
skalowym wydobyciem w latach powo-
jennych, eksploatacja ta przyczynia się 
jednak do kształtowania generalnego 
deficytu rumowiska dennego w rze-
kach karpackich, a lokalnie, zwłaszcza 
w ich górnych odcinkach, może wywie-
rać bardzo istotny wpływ na stabilność 
koryt. Jako przykład można wskazać 
prowadzoną w połowie obecnej dekady 
eksploatację żwiru z koryta Białej Tar-
nowskiej, towarzyszącą budowie ka-
mienno-siatkowych umocnień brzegu 
w 96 km rzeki w miejscowości Banica. 
W ciągu zaledwie kilku lat spowodowa-
na tą eksploatacją erozja wsteczna ob-
jęła odcinek 1 km biegu rzeki, dopro-
wadzając do całkowitego wyprzątnięcia 
aluwiów z koryta, pogłębienia go o ok. 
1,5 m i przekształcenia aluwialnego ko-
ryta w koryto skalne (fot. 2).

Przy regulacji koryt cieków górskich 
połączonej z umocnieniem brzegów 
koszami kamienno-siatkowymi do bu-
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dowy tych umocnień nierzadko wyko-
rzystywane są pobrane z koryta duże 
otoczaki tworzące wcześniej natu-
ralne opancerzenie dna. Jednocześ-
nie niesortowany materiał denny jest 
pobierany z koryta i wykorzystywany 
do zasypu przestrzeni pomiędzy bu-
dowanymi umocnieniami podłużnymi 
i skarpami podciętych brzegów. W ten 
sposób pewna ilość osadów koryto-
wych zostaje wyłączona z transpor-
tu fluwialnego, a pozostały w korycie 
materiał denny, pozbawiony warstwy 
opancerzenia, może być stosunko-
wo łatwo uruchamiany i przenoszony 
w dół cieku. Takie działania firm wy-

konawczych powinny być bezwzględ-
nie eliminowane przez przedstawicie-
li nadzoru inwestorskiego ze strony 
władz wodnych, najwyraźniej są one 
jednak akceptowane.

Ponadto od kilkudziesięciu lat pro-
wadzona jest w rzekach i potokach 
karpackich nielegalna eksploatacja 
osadów (Krzemień 1998; Radecki-
Pawlik 2002; Rinaldi i in. 2005). Ma 
ona dwojaki charakter. Po pierwsze 
z koryt cieków pozyskiwany jest nie-
sortowany materiał denny. Proceder 
ten mógłby być zakwalifikowany jako 
powszechne korzystanie z wód (art. 34 
ustawy Prawo wodne) tylko dlatego, 

że rzeczywiście jest powszechny, na-
tomiast ilości nielegalnie pobieranych 
z koryt osadów w żaden sposób nie 
można określić jako pozyskiwanych 
na własne potrzeby. Chociaż przypad-
ki nielegalnego poboru żwiru zdarzają 
się we wszystkich rzekach karpackich, 
na szczególną skalę proceder ten 
rozwinięty jest w Białej Tarnowskiej. 
W rzece tej eksploatacja odbywa się 
z wykorzystaniem licznych ciężarówek 
i koparek i usuwane są z niej całe ła-
chy korytowe. Proceder ten przybiera 
tam takie rozmiary, że w jednym miej-
scu w krótkim czasie z rzeki może zo-
stać ukradzione kilka tysięcy m3 żwiru 
(fot. 3). Na podstawie kilkudziesięcio-
dniowych obserwacji z 2009 r. auto-
rzy niniejszego artykułu stwierdzają, 
że działania takie nie spotykają się 
tam z żadnym przeciwdziałaniem ze 
strony lokalnych przedstawicieli władz 
wodnych, mimo że w większości przy-
padków nie byłoby żadnego problemu 
z ich wykryciem i udokumentowaniem, 
kto je prowadzi.

Inny rodzaj nielegalnej eksploatacji 
materiału dennego z koryt rzecznych 
polega na usuwaniu jedynie najgrub-
szych otoczaków tworzących opance-
rzenie dna. Takie działania są szcze-
gólnie częste w rzekach na Podhalu 
(Krzemień 1998; Wyżga i in. 2009a) 
– regionie, gdzie duże otoczaki gra-
nitowe i kwarcytowe są powszechnie 
wykorzystywane w lokalnym budow-
nictwie (fot. 4). Pozyskiwanie dużych 
otoczaków z dna cieku powoduje nie 
tylko usunięcie z koryta pewnej obję-
tości rumowiska dennego, lecz rów-
nież odsłonięcie mniejszych ziarn 
podścielających warstwę opancerze-
nia, które w okresie przepływów wez-
braniowych mogą być stosunkowo 
łatwo uruchamiane i transportowane 
przez ciek (Wyżga i in. 2009a). Uła-
twiona erozja materiału dennego jest 
również efektem niszczenia natural-
nej struktury osadów korytowych – 
dochodzi do tego w wyniku przejazdu 
ciężarówek i koparek po dnie cieku 
(Wyżga 2008). Efekt tych wszystkich 
działań nakłada się na skutki wielko-
skalowej eksploatacji żwiru (w latach 
powojennych), prowadząc do szyb-
kiego i znacznego wcięcia się rzek 
podhalańskich. W Czarnym Dunaj-
cu wielkość obniżenia się dna rzeki 
w ciągu XX wieku sięga w niektórych 
odcinkach 3,5 m (Wyżga i in. 2009b; 
Zawiejska, Wyżga 2010). Spektaku-
larnym efektem opisanej eksploatacji 
osadów korytowych było zawalenie 
się mostu na Białce w Nowej Białej 

Fot. 2. Wyprzątnięcie aluwiów z koryta Białej Tarnowskiej i docięcie się rzeki do podłoża 
skalnego w wyniku działania erozji wstecznej ok. 1 km powyżej miejsca niedawnej eksploa-
tacji żwiru z koryta w miejscowości Banica, jakie nastąpiło pomiędzy 2004 i 2009 r.
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w lipcu 2008 r., gdy deficyt rumowiska 
dennego, usuwanego w dłuższym 
okresie z rzeki, zaznaczył się gwał-
townie w czasie wezbrania. Koszty 
odbudowy tego mostu ponieśli jednak 
nie mieszkańcy Nowej Białej i przy-
ległych miejscowości, gdzie trafiały 
usuwane z rzeki duże otoczaki, lecz 
wszyscy polscy podatnicy.

■ Środowiskowe i gospodarcze 
skutki eksploatacji osadów z koryt 
rzecznych

Na podstawie przeglądu kilkudziesię-
ciu pozycji literatury przedmiotu Rinaldi 
i in. (2005) przedstawili skutki eksploa-
tacji osadów z koryt rzecznych. Obej-
mują one:

□ zmiany w morfologii, materiale 
dna i infrastrukturze technicznej 
cieków:

– obniżanie się dna, prowadzące do 
pogłębiania się koryta, przemieszcza-
jące się w górę i w dół cieku,

– boczną niestabilność koryta, będą-
cą efektem nadmiaru energii cieku, nie 
wydatkowanej na transport rumowiska,

– rozwój opancerzenia dna, które 
może utrudniać tarło ryb litofilnych, lub 
odsłonięcie skalnego dna cieku, unie-
możliwiające odbycie tarła przez te 
ryby,

– podmywanie mostów i budowli re-
gulacyjnych, wynurzenie brzegowych 
ujęć wody ponad zasięg niskich i śred-
nich stanów;

□ zmiany hydrologiczne:

– obniżanie się zwierciadła wód 
gruntowych w dnie doliny, w ślad za ob-
niżającymi się stanami wody w cieku,

– zmiany częstości i głębokości za-
tapiania obszaru zalewowego – ich 
zmniejszenie w miejscu wcięcia się 
cieku, prowadzące do ogranicze-
nia lub likwidacji retencji dolinowej 
i w konsekwencji zwiększenie zagro-
żenia powodziowego w niższym od-
cinku cieku;

□ skutki przyrodnicze:

– zanikanie lub degradację siedlisk 
rzecznych i nadrzecznych,

– zmniejszanie się liczebności i boga-
ctwa gatunkowego organizmów w eko-
systemach rzecznych i nadrzecznych.

Rinaldi i in. (2005) wskazali także 
sytuacje, w których skutki eksploatacji 
osadów z koryt rzecznych mogą być 

szczególnie dotkliwe i trudne do odwró-
cenia. Jest tak:

□ gdy tempo wydobycia osadów 
z koryta znacząco przewyższa tempo 
dostawy rumowiska dennego ze zlewni 
lub wyższego odcinka rzeki;

□ w rzekach jednonurtowych, które 
generalnie cechuje stosunkowo małe 
natężenie dostawy rumowiska ze zlew-
ni;

□ na odcinkach uregulowanych, 
w których rzeka nie może uzupełniać 
niedoboru osadów dennych w drodze 
erozji bocznej;

□ w ciekach podścielonych jedynie 
cienką warstwą aluwiów;

□ wówczas, gdy efekty eksploatacji 
osadów nakładają się na skutki innych 

działań człowieka zmniejszających do-
stawę rumowiska, takich jak przegro-
dzenie rzeki zbiornikiem zaporowym.

■ Konieczne procedury oceny eks-
ploatacji osadów z koryt rzecznych

Konieczność przeciwdziałania i wy-
eliminowania nielegalnej eksploatacji 
osadów z koryt rzecznych nie podlega 
dyskusji, niezbędne są jednak również 
zmiany uwarunkowań prawnych co do 
legalnej eksploatacji podejmowanej 
w ramach szczególnego korzystania 
z wód. Obecnie wydawanie zezwoleń 
na pobór osadów z koryt rzecznych za-
zwyczaj nie jest poprzedzone procedu-
rą umożliwiającą ocenę jego skutków. 

Fot. 3. Koryto Białej Tarnowskiej w miejscowości Jankowa w maju i listopadzie 2009 r. 
W okresie pomiędzy wykonaniem obu zdjęć w wyniku nielegalnej eksploatacji żwiru usu-
nięto tu z rzeki materiał całej łachy korytowej o objętości ok. 3000 m3
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Co więcej, nawet tam, gdzie unika się 
eksploatacji osadów przekraczającej 
tempo dostawy rumowiska dennego 
z wyższego odcinka rzeki, zwykło się 
uważać, że nie ma nic złego w pozy-
skiwaniu materiału korytowego w iloś-
ciach odpowiadających tym dostarcza-
nym z wyższego odcinka rzeki. Jest to 
zupełnie błędne podejście, w którym 
zapomina się, że w takiej sytuacji nie 
będzie dostawy rumowiska dennego 
do niższego odcinka rzeki i zaznaczy 
się tam jego znaczny niedobór.

W świetle istniejącej wiedzy o licz-
nych negatywnych konsekwencjach 
(środowiskowych i gospodarczych) 
eksploatacji osadów z koryt rzecz-
nych oczywisty staje się postulat ko-
nieczności przeprowadzania oceny 
środowiskowych oddziaływań plano-
wanej eksploatacji. Wydawanie ze-
zwoleń na pobór osadów z rzek po-
winno być wynikiem szczegółowej 
analizy możliwości jego prowadzenia, 
według poniższego schematu (Rinal-
di i in. 2005).

W pierwszym kroku przeprowadza 
się ogólną analizę systemu rzecznego 
zarówno w skali całej zlewni, jak i roz-
patrywanego odcinka koryta. Celem 
tej analizy jest ustalenie, czy istnieją 
ogólne warunki do eksploatacji osadów 
rzecznych. Analiza taka powinna obej-
mować określenie:

□ historycznych i współczesnych 
trendów zmian koryta, zwłaszcza jego 
pionowej stabilności,

□ źródeł rumowiska w zlewni i wzdłuż 
biegu rzeki,

Fot. 4. (A) Sterty dużych otoczaków wydobytych z koryta Czarnego Dunajca w Chochoło-
wie. (B) Przykład wykorzystania dużych otoczaków kwarcytowych i granitowych w budow-
nictwie na Podhalu

□ sposobów i tempa transportu ru-
mowiska w systemie rzecznym,

□ obecności naturalnych (np. jezior) 
i sztucznych obiektów (zapór przeciw-
rumowiskowych, zbiorników zaporo-
wych, jazów) mających wpływ na cią-
głość transportu rumowiska w rzece. 

 Eksploatację materiału dennego z 
rzeki można rozważać jedynie wów-
czas, gdy w rzece zachodzi akumula-
cja osadów (której przejawem jest po-
stępująca nadbudowa dna), oraz gdy 
w zlewni tworzą się znaczne ilości ru-
mowiska i jest ono często dostarczane 
do rzeki.

Jeśli brak ogólnych przeciwwskazań 
do eksploatacji osadów, wówczas dal-
sza analiza powinna obejmować:

□ identyfikację możliwych miejsc 
eksploatacji osadów;

□ określenie dopuszczalnej wielko-
ści wydobycia na podstawie pomiarów 
transportu rumowiska i przy użyciu rów-
nań transportu rumowiska, przy czym 
wielkość ta powinna odpowiadać nad-
miarowi dostawy rumowiska do danego 
odcinka rzeki nad zdolnością transpor-
tową rzeki);

□ prognozę morfologicznych, hy-
draulicznych, ekologicznych i środo-
wiskowych skutków eksploatacji nie 
tylko w miejscu jej prowadzenia, lecz 
również w niższym i wyższym odcinku 
rzeki; w szczególności wskazane jest 
określenie rodzaju i wielkości zmian 
morfologii rzeki wywołanych eksploa-
tacją.

Kolejny krok oceny, wykonywany 
już w trakcie prowadzonego wydoby-

cia osadów z rzeki, to monitoring efek-
tywności i skutków eksploatacji, obej-
mujący:

□ objętości wydobywanego osadu,
□ zmiany morfologii koryta, określa-

ne powtarzanymi pomiarami w określo-
nych przekrojach,

□ hydrauliczne i ekologiczne warun-
ki w rzece.

Ostatni krok powinno stanowić za-
rządzanie podejmowane na podstawie 
wyników monitoringu, a więc:

□ okresowa weryfikacja zezwoleń 
w zakresie ilości wydobywanego osadu 
oraz miejsc jego poboru,

□ w uzasadnionych wypadkach za-
przestanie eksploatacji.

Odnosząc elementy postulowa-
nej analizy do konkretnych czynności 
prawnych należy stwierdzić, iż dwa 
pierwsze jej elementy muszą wcho-
dzić w skład oceny oddziaływania pla-
nowanej eksploatacji na środowisko. 
Trzeci element powinien być obliga-
toryjnie wykonywany przez instytucję 
niezależną od przedsiębiorstwa pro-
wadzącego eksploatację i finansowa-
ny albo bezpośrednio przez to przed-
siębiorstwo, albo też przez organ ad-
ministracji wydający zgodę na eksplo-
atację osadów, z opłat uzyskiwanych 
za eksploatację. Weryfikacja zezwoleń 
podejmowana na podstawie wyników 
monitoringu powinna być dokonywana 
przez organ wydający zgodę na eks-
ploatację. Zupełnie inną kwestią jest 
natomiast to, w czyjej gestii powin-
no spoczywać podejmowanie decy-
zji o możliwości eksploatacji osadów 
z rzek. Sytuacja obecna, kiedy zgodę 
na eksploatację osadów z koryt rzecz-
nych podejmują organy administracji 
terenowej, natomiast ich konsekwen-
cje, w postaci ewentualnego nieosiąg-
nięcia dobrego stanu ekologicznego 
wód, będą obciążać władze wodne, 
jest dalece niewłaściwa. Konieczne 
jest zatem przywrócenie podmiotowo-
ści władz wodnych w zakresie decyzji 
dotyczących działań w obrębie admi-
nistrowanych przez nie rzek.

■ Uwagi końcowe
Zaproponowane procedury oce-

ny eksploatacji osadów z koryt mogą 
być zastosowane do wszystkich rzek, 
warto jednak na ich tle odnieść się do 
możliwości dalszej eksploatacji żwiru 
z rzek w karpackiej części dorzecza 
górnej Wisły. Obecnie wszystkie głów-
ne rzeki polskich Karpat, ich beskidz-
kie i podhalańskie dopływy, a także 
Wisłę w jej górnym biegu cechuje wy-
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raźny niedobór aluwiów. W XX wieku 
rzeki te wyraźnie się wcięły. W karpa-
ckich dopływach Wisły wielkość tego 
wcięcia wyniosła od 0,5 do 3,8 m 
i w wielu ich przekrojach tempo ob-
niżania się dna rzek było szczegól-
nie szybkie w drugiej połowie stulecia 
(Wyżga 2008). Na wielu odcinkach 
tych rzek proces ten trwa nadal, w in-
nych zaś uległ zahamowaniu, gdy dno 
koryta osiągnęło litą skałę (Zawiejska, 
Wyżga 2010). W górnej Wiśle w kilku 
przekrojach wodowskazowych stwier-
dzono pogłębienie się koryta od dru-
giej połowy XIX wieku sięgające 3 m 
(Łajczak 1995).

W rzekach karpackich bez nieko-
rzystnych następstw można zatem wy-
dobywać żwir jedynie u ich wlotu do 
zbiorników zaporowych. Taką eksploa-
tację prowadzi się np. u wlotu Dunaj-
ca do zbiornika czorsztyńskiego oraz 
Raby do zbiornika dobczyckiego. Po-
zwala to opóźniać zamulanie zbiorni-
ków zaporowych, ale nie likwiduje de-
ficytu rumowiska dennego poniżej za-
pór. W niektórych krajach tak wydobyte 
u wlotu rzeki do zbiornika zaporowego 
osady denne nie są sprzedawane, lecz 
przewożone poniżej zapory i tam wsy-
pywane do rzeki w celu zapobieżenia 
erozji wgłębnej poniżej zbiornika zapo-
rowego (Kondolf 1997).

Chociaż przeciwdziałanie nielegal-
nej eksploatacji osadów korytowych 
nie jest łatwe, można wskazać miej-
sca, gdzie podjęto skuteczne działania 
uniemożliwiające kradzież żwiru z rze-
ki. W kilkunastokilometrowym odcinku 
Raby w okolicach Myślenic, z inicja-
tywy użytkownika rybackiego i poza-
rządowej organizacji ekologicznej „Ab 
ovo”, dojazd do rzeki odcięto na gra-
nicy działki RZGW za pomocą meta-
lowych szlabanów i dużych głazów 
(fot. 5). Zarazem wychwycone przy-
padki nielegalnego poboru żwiru z rze-
ki kończą się tu kierowaniem spraw do 
sądu przez lokalnych przedstawicieli 
władz wodnych.

Wobec licznych niekorzystnych 
skutków eksploatacji osadów z koryt 
rzecznych powinna ona zostać zastą-
piona eksploatacją aluwiów prowa-
dzoną w żwirowniach zlokalizowanych 
w dnach dolin, w bezpiecznej odległo-
ści od brzegów rzek. Przy dużym zapo-
trzebowaniu gospodarki na kruszywo 
potrzebą chwili staje się promowanie 
powstania sieci żwirowni, które będą 
legalnie sprzedawać tanie kruszywo 
i tym samym będą mogły wyelimino-
wać, często nielegalną, eksploatację 
prowadzoną w korytach rzecznych.

Fot. 5. Zagrodzenie wjazdu na łachę korytową Raby w okolicach Myślenic za pomocą meta-
lowego szlabanu i dużego głazu jako sposób zapobiegania kradzieży żwiru z rzeki
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