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DYSKUSJI O WODZIE CIĄG DALSZY 

Spory i polemiki na temat gospodarki wodnej, które dominowały w prasie 
1976 r., przeszły poślizgiem na rok bieżący. I tak nr 2 „Polityki” przynosi obszerną 
syntezę tych zagadnień, sformułowaną przez D. Fikusa i A. Paszyńskiego. 
Przytaczamy Krótkie fragmenty tego obszernego artykułu, zawierające ciekawsze 
pytania i ujęcia tego tematu. 

„Susza zaatakowała w ubiegłym roku Europę, do nas dotarła jedynie jej słaba 
fala. Uzmysłowiła ona natomiast niebezpieczeństwo, jakim grozi gospodarce nieroz- 
ważne szafowanie coraz cenniejszym surowcem: wodą (...) Kto ma rządzić kurczą- 
cym się bogactwem? Ten spór trwa od czasu, kiedy realną groźbą stał się deficyt 
tego surowca, a pytanie czy i kiedy zabraknie wody stało się przedmiotem niepo- 
kojów, najpierw tych, którzy z profesji musieli się tym pytaniem zajmować, później 

zaś tych, którzy z zasobów wodnych żyją. Pytanie jest więc stale to samo, odpo- 

wiedzi jednak różne. 

Trudno się zresztą dziwić, rzadko który surowiec ma tak różnorakie przezna- 

czenie. Dziś zużywamy około 13 mld m sześć. wody rocznie, z czego przemysł bierze 

około 7,6 mld, rolnictwo 3,5 mld, a gospodarka komunalna blisko 2 mld. Mamy więc 

trzy różne dziedziny, do których szybko dodać trzeba komunikację, rekreację, ener- 

getykę itd. Co tu ważmiejsze, komu oddać berło, czy kryterium władzy powinny 

być wielkości zużycia, czy inne racje? Tych ostatnich jest też wiele. Nie ulega 

przecież wątpliwości, że rozwój kraju wymaga wodnych gwarancji. Najważniejsze — 

to zapewnienie niezbędnych ilości i jakości zasobów wodnych wszystkim wymie- 

nionym, oraz ochrona przed powodzią. Z tym się wiąże — konieczność ochrony 

przed erozją i stabilizacja koryt rzecznych oraz prawidłowe utrzymanie i eksploata- 

cja urządzeń wodnych, których wartość jest przecież ogromna, zapewnienie nie- 

naruszalnego przepływu wód w rzekach, gwarantującego właściwe warunki biolo- 

giczne, oraz wykorzystanie wód w celach społecznych, takich jak: wypoczynek, 

sporty wodne, ochrona krajobrazu i środowiska (...) Kto ma za to wszystko odpo- 

wiadać, zważywszy że wykonanie tych postulatów wymaga zarówno jednolitego 

programu działań inwestycyjnych i konserwacyjnych, jak i odpowiednich ram orga- 

nizacyjnych i prawnych (...). 

Być może zbyt długo pokutował u nas mit, iż wodą jako darem natury zaj- 

mować się nie warto i nie trzeba. Do końca 1962 r. obowiązywało u nas prawo 

wodne uchwalone jeszcze w 1922 r., a więc w warunkach z żadnego punktu widze- 

nia nieporównywalnych do stanu powojennego. Ale nowe prawo regulowało właści- 

wie jedynie kwestie związane z korzystaniem z wód, a nie zajmowało się komplek- 

sem gospodarki wodnej. Zapewne zaważyło na tym rozproszenie organizacyjne tej 

dziedziny gospodarki i brak gospodarza. Każdy z licznych gestorów interesował się 

tylko własnym wycinkiem spraw, nikt całością. Wydawało się, że kres sporom 

położy wreszcie powołanie jednego gospodarza, którym został Centralny Urząd Go- 

spodarki Wodnej (...) Niestety, nie było mu dane udowodnić swych możliwości. Jak 

to często bywa, nadmiernie pospieszna ocena działania tego aparatu i zbyt pobieżna 

analiza skuteczności jego wysiłków doprowadziła do kolejnej reorganizacji, w wy- 

niku której dziecko, ledwie podrosłe, wylane zostało z kąpielą (..) Wprawdzie resort 

rolnictwa okazał się mecenasem najlepszym z możliwych, ale problem pozostał. 

Dlatego wołanie o gospodarza musi być pierwszym wnioskiem, jeśli chcemy uniknąć 
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katastrofy. Bo cóż z tego, że łoży się środki na budowę zbiorników, skoro płyną 
do nich wody zanieczyszczone, bo kto ma za ich czystość odpowiadać (...) Drugim, 
choć właściwie trudno tu ustalać kolejność, jest dopominanie się o program działa- 
nia i jego konsekwentne wykonywanie. W przeciwnym razie zostają tylko modły. 

Dlaczego? Bowiem zmiany zachodzące w stosunkach wodnych kraju są niezwykle 
szybkie i wynikają z trzech najważniejszych powodów. Po pierwsze — dlatego, że 
wyczerpują się zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Po drugie — dlatego, 
że postępuje proces zagospodarowania zasobów wodnych i tworzenie nowych źródeł 
poprzez budowę zbiorników retencyjnych i urządzeń służących przerzutom wody. 
Po trzecie, że gwałtownie wzrasta zanieczyszczenie wód ściekami komunalnymi 
i przemysłowymi. Sytuację komplikuje fakt, że podstawowe zasoby, jakimi są wody 
powierzchniowe, podlegają zmianom w czasie i przestrzeni (...) Gdybyśmy mieli do- 
statek zbiorników, to oczywiście nadwyżki wody można by było magazynować, 
a przepływ w rzekach regulować. Mamy jednak ich niezwykle mało — w sumie 
135 zbiorników o łącznej pojemności 2,7 mld m sześć., w tym jedynie 80 większych, 
o pojemności przekraczającej milion m sześć. (...) Co daje to zbiornikowe bogactwo? 

Naprawdę niewiele, pozwala na uregulowanie jedynie 5 proc. średniej rocznej obję- 

tości wody odpływającej z obszaru kraju (..) Mimo budowy nowych zbiorników 

i powiększania się możliwości magazynowania wody, stale grozi — w przypadku 

splotu niekorzystnych okoliczności — zagrożenie. Od lat też próbuje się mu zapo- 

biegać przez — przynajmniej — tworzenie planów kompleksowego rozwiązania 

problemów krajowej gospodarki wodnej (...) Plan więc znów jest i rzeczywiście tym 

razem także widać energiczniejszą próbę jego wcielenia w życie. Niestety, deficyt 

wody zdaje się skutecznie rywalizować z naszymi próbami przeciwdziałania mu. 

Już w 1969 r. mimo przecież zbudowania kilku dużych zbiorników, w warunkach 

nieco większej suszy, zabrakło 0,5 mld m sześć wody. Gdyby nic się nie zmieniło 

w stanie wodnych magazynów już za trzy lata niedobór może wzrosnąć do 1,5 mld 

m sześć., a w 1990 r. nawet zbliżyć się do 5 mld m sześć. (...) Oszczędna gospodarka 

to jedno, ale konieczność poważnych inwestycji wodnych to drugie. Dla uniknięcia 

kłopotów niezbędna jest budowa nowych zbiorników retencyjnych. Minimalny pro- 

gram w tym zakresie przewiduje oddanie do użytku w najbliższych trzech latach 

10 wielozadaniowych obiektów, jak również rozpoczęcie budowy kolejnej, nie mniej- 

szej liczby następnych. W istocie rzeczy do odpowiedzi na pytanie, czy uda się ten 

program wykonać, zależy wiele, ale nie wszystko, nawet bowiem jeśli woda zosta- 

nie zmagazynowana, ale nie zostanie postawiona tama przeciwdziałająca dalszemu 

zanieczyszczeniu, problem ten nie zostanie rozwiązany (...) — Budowa wielkich 

zbiorników to tylko część, choć ważna, wodnego programu. Retencja wody w tych 

kolosach ma zapewnić jedynie zaspokojenie potrzeb podstawowych i to w makro- 

skali, pozostałe, zwłaszcza potrzeby rolnictwa, muszą przejąć na siebie mniejsze 

zbiorniki lokalne, jednozadaniowe. Piszemy „małe”, ale suma jaką mają one tworzyć 

wcale taka nie jest, chce się, by w 1990 r. ich pojemność oznaczała mniej więcej 

20 proc. łącznej pojemności krajowych zbiorników. Niezależnie od tego rozwijana 

ma być także mała retencja w lokalnych stawach, odbudowanych młynówkach, 

akwenach tworzonych przez małe spiętrzenia itp. Krótko mówiąc chce się przy- 

wrócić małej retencji jej duże znaczenie”. 

Ciekawą propozycję w tym zakresie formułuje Z. Dziewoński w pierwszym 

tegorocznym numerze „Problemów”. Jako przykład posłużyć może ekosystem na 

powierzchni ok. 20 km kwadratowych w granicach wododziału (...) W danych wa- 

runkach możliwe byłoby zainstalowanie zbiornika o pojemności ok. 50 do 100 tys. 

m sześć. i powierzchni akwenu około 3 do 5 ha. Byłby to zbiornik przepływowy na 
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małym cieku, zamknięty zaporą ziemną o pryrnitywnej konstrukcji, dzięki czemu 
budowla mogłaby być wykonana nawet systemem gospodatczym pod fachowym 
nadzorem technicznym .Proste, standardowe urządzenie zapewniałoby możność re- 
gulacji z pożądaną dokładnością. Projekt i realizacja zbiornika nie nastręcza poza 
tym żadnych wątpliwości, bowiem dużą liczbę takich obiektów wykonano w kra- 

jach o zaawansowanej gospodarce wodnej (..) Z góry można prewidzieć trudności, 

jakie by tu wystąpiły. Najtrudniejszym problemem okazałaby się prawdopodobnie 

sprawa zmiany lokalizacji zalesień (przeniesienie lasów na wododziały), sprawa, 

o której decydują nie tylko postulaty hydrologiczne: docelowe zalesienie 30 proc. 

powierzchni kraju (w górach 50 proc.) byłoby według wstępnych obliczeń łatwe do 

utrzymania przy założeniu odpowiedniej szerokości pasów. Drugi problem to bardzo 

długi okres realizacji — kilkadziesiąt lat. Wreszcie kwestia budowy lasu: najlepsze 

działanie retencyjne zapewnia las mieszany o naturalnej strukturze „wielopiętro- 

wej”, podczas gdy przemysł, np. papierniczy, potrzebuje „lasu-plantacji”, który nie 

wykazuje zazwyczaj prawie żadnej retencji. 

W idealnym przypadku, gdyby możliwa była zmiana struktury zalesienia na 

większym terytorium zgodnie z powyższymi postulatami, powstałaby sieć pasów 

leśnych ściśle powiązana z rzeźbą terenu, jego siecią hydrograficzną i charaktery- 

styką ekologiczną, a więc schemat zupełnie odbiegający od dawnych koncepcji, za- 

kładających geometryczną sieć wiele set kilometrów liczących prostych pasów, pro- 

stopadłych do kierunków wiatrów „suchowiejów” (koncepcja ta zresztą upadła po 

pierwszych negatywnych wynikach doświadczeń w terenie). W razie realizacji owej 

„mikroklimatyzacji” w obrębie większych dorzeczy, doszłoby prawdopodobnie do 

wyraźnych zmian klimatycznych na większych obszarach w ramach tzw. „małego 

obiegu”.


