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Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych w Rzeszowie 

Polska należy do krajów o niedostatecznych naturalnych zasobach 

wodnych w stosunku do potrzeb wynikających z aktualnego i przewidy- 

wanego rozwoju przemysłu, rolnictwa i urbanizacji kraju. 

Decydującą rolę w zaopatrzeniu gospodarki narodowej w wodę od- 

grywają zasoby wód powierzchniowych. W warunkach Polski zasoby te 

stanowią ok. 1800 m3 rocznie na 1 mieszkańca. Natomiast zasoby wodne 

krajów europejskich wynoszą średnio 2800 m? rocznie na 1 mieszkańca, 

np. ZSRR (część europejska) — 6900 m3, Rumunia — 4150 m3, Węgry — 

4000 m3 CSRS — 3120 m*, NRF — 2320 m3. 

Jak z powyższego wynika zasoby wodne Polski stanowią zaledwie 

640/, przeciętnych zasobów przypadających na 1 mieszkańca w Europie. 

Wody powierzchniowe w województwie rzeszowskim są reprezento- 

wane przez sieć rzeczną: Wisłoki z Ropą i Jasiołką, Sanu z Wisłokiem 

oraz Łęgu i Trześniówki. 

Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych obliczone w odniesie- 

niu do roku suchego po potrąceniu przepływu nienaruszalnego wynoszą 

2,9 miliarda m%. Zasoby te w ciągu roku rozłożone są nierównomiernie. 

Jest to spowodowane dużą zmiennością w zasilaniu rzek w czasie oraz 

warunkami geomorfologicznymi jak: spadki terenu, mała przepuszczal- 

ność, chłonność podłoża itp. 

W okresie posuszy rzeki górskie województwa zasilane jedynie przez 

źródła i skąpe wody gruntowe osiągają ostre stany niżówkowe, nato- 

miast w czasie większych opadów deszczowych występują częste wezbra- 

nia, a niejednokrotnie powodzie. Zarówno okresy ostrych niżówek jak 
też powodzi przynoszą gospodarce poważne straty. 

Oceniając zasoby wód powierzchniowych w woj. rzeszowskim należy 
stwierdzić, że posiadamy duże ilości wód, lecz występująca nierówno- 
mierność przepływu w rzekach wpływa na obniżenie zasobów, powodując 
okresowo deficyty wodne. 

Warunki topograficzne i hydrologiczne województwa pozwalają na 
trzykrotne zwiększenie zasobów dyspozycyjnych w stosunku do obec- 
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nych poprzez budowę zbiorników wodnych. Dotychczas w rejonie gór- 

skim województwa rzeszowskiego wybudowano zespół wielozadanio- 

wych zbiorników wodnych Solina-Myczkowce, o łącznej pojemności cał- 

kowitej ponad 500 mln m? i o powierzchni zalewu 24 km?. Główne zada- 

nia tych zbiorników to wykorzystanie energetyczne, ochrona przeciwpo- 

wodziowa i podniesienie przepływów minimalnych. 

W świetle dotychczasowego rozeznania najkorzystniejsze warunki 

budowy dalszych zbiorników wodnych istnieją w górnych dorzeczach 

głównych rzek regionu — Wisłoki i Sanu, a to: Klimkówka, Krempna, 

Dukla w zlewni Wisłoki i Besko, Niewistka, Dynów w zlewni Sanu. 

W woj. rzeszowskim dorzecze Wisłoki jest jednym z najbardziej defi- 

cytowych obszarów zarówno w wody powierzchniowe jak i podziemne. 

Jest to jednocześnie rejon o rozwiniętym przemyśle wodochłonnym, zlo- 

kalizowanym głównie w następujących ośrodkach miejskich: Gorlice, 

Jedlicze, Jasło, Dębica, Mielec. Już obecnie w okresach niskich stanów 

wód w rzekach występuje znaczny brak wody szczególnie w Gorlicach, 

Jedliczu, Jaśle. Dalszy rozwój gospodarczy tego rejonu województwa 

uwarunkowany jest rozwiązaniem problemu deficytu wody. 

Problem deficytu wody w zlewni Wisłoki był przedmiotem szeregu 

prac studialnych, które proponują jako jedyną drogę rozwiązania — wy- 

równanie przepływów w rzekach przez ich zabudowę zbiornikową. 

Wymienione wyżej zbiorniki wodne w zlewni Wisłoki będą zbiornika- 

mi wielozadaniowymi. Poza likwidowaniem lokalnych deficytów wody 

w przekrojach: Gorlice, Jedlicze i Jasło w swym działaniu zespołowym 

zbiorniki te wyrównają przepływy rzeki Wisłoki w jej środkowym i dol- 

nym biegu. 

Analiza efektów wyrównawczych tych zbiorników wykazała, że tylko 

realizacja wszystkich trzech zbiorników zagwarantuje dostateczną ilość 

wody i poprawi warunki odprowadzania ścieków wszystkim ośrodkom 

przemysłowym zlokalizowanym w tym dorzeczu. Łączny efekt wyrów- 

nawczy tych zbiorników dla Wisłoki wyraża się przepływem dyspozycyj- 

nym równym 6,8 m3/sek. Takie wyrównanie przepływów likwiduje 

wszystkie punktowe deficyty wody wzdłuż biegu rzeki, a ponadto stwa- 

rza pewien zapas wody pozwalający na swobodną lokalizację nowych 

średniowodochłonnych zakładów przemysłowych. 

Znaczne podniesienie przepływów minimalnych na Wisłoce poniżej 

Jasła stworzy możliwość normatywnego roztieńczenia ścieków, wzmocni 

proces samooczyszczania rzeki, a tym samym poprawi jakość wody dla 

wodociągów komunalnych w Dębicy i Mielcu. 

Zbiorniki te stanowić będą czynną ochronę przed powodzią nie tylko 

dolin rzek, na których są zlokalizowane, ale zredukują falę powodziową 

na Wisłoce i częściowo na Wiśle. Dla podkreślenia roli ochrony przeciw- 

powodziowej w dolinie Wisłoki można dodać, że należy ona do rzek 
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powodziowe wynoszą w dolinie rzeki Wisłoki 9610 tys. zł, co w przeli- 

czeniu na 1 km biegu rzeki daje wskaźnik —- 73 tys. zł. 

Należy również podkreślić bardzo korzystną lokalizację wszystkich 

trzech zbiorników wodnych. Tereny przewidziane pod zalewy są słabo 

zagospodarowane, grunty niskiej klasy, stąd też koszty przejęcia terenu 

są niewielkie. Ponadto zbiorniki te stworzą zespół sztucznych jezior gór- 

skich o specyficznych walorach krajobrazowych podnosząc atrakcyjność 

turystyczną rejonu, a tym samym wpłyną na jego aktywizację gospo- 

darczą. 

W zlewni Sanu jest w trakcie realizacji zbiornik Besko na rzece Wisło- 

ku. Potrzeba budowy tego zbiornika wynikła z trudnej sytuacji w zaopa- 

trzeniu w wodę ludności i przemysłu w górnym dorzeczu Wisłoka. Szcze- 

gólnie dotkliwy brak wody odczuwa miasto Krosno oraz uzdrowiska Ry- 

manów i Iwonicz. Zbiornik Besko stworzy możliwości pełnego pokrycia 

potrzeb wodnych tego rejonu. Ponadto wpłynie na obniżenie fali powo- 

dziowej na Wisłoku i poprawę czystości rzeki. 

Na rzece San proponowana jest budowa zespołu zbiorników wodnych 

Niewistka-Dynów. W dotychczasowych pracach studialnych zbiorniki te 

rozpatrywane były pod kątem wykorzystania energetycznego rzeki San 

i ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sanu. Przy zaporze w Niewistce 

przewidziana jest elektrownia szczytowo-pompowa, natomiast w Dyno- 

wie planuje się budowę elektrowni przepływowej. Ponadto w rejonie 

Niewistki-Huty rozpatrywana jest lokalizacja elektrowni szczytowo-pom- 

powej, dla której zbiornik w Dynowie spełniałby rolę zbiornika dolnego. 

Zbiornik Niewistka łącznie z Soliną wyeliminują niemal całkowicie po- 

wodzie w środkowym odcinku rzeki San oraz w znacznym stopniu ogra- 

niczą je w dolnym odcinku Sanu i na Wiśle. 

Wobec wzrastającego zapotrzebowania na wodę w zlewni Sanu, zwią- 

zanego z przewidywanym rozwojem przemysłu chemicznego i elektro- 

maszynowego zlokalizowanego w Sarzynie i Stalowej Woli już w najbliż- 

szych latach wystąpią deficyty wody w dolnym odcinku Sanu. Stąd też 

do pierwszoplanowych zadań zbiornika Niewistka poza wyżej wymienio- 

nymi, należy zaliczyć podniesienie minimalnych przepływów na rzece 

San poniżej zapory. 

Oprócz wymienionych celów każdy z proponowanych zbiorników 

w zlewni Sanu zyska na atrakcyjności poprzez zagospodarowanie jego 

obrzeża dla celów rekreacji wodnej. 

STRESZCZENIE 

Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych w województwie rzeszowskim ocenia 

się na ok. 2,9 mld m3. Nierównomierność przepływów w rzekach w czasie i przestrzeni 

powoduje powstawanie okresowych deficytów wodnych. Warunki topograficzne i hy-
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drologiczne rzek górskich stymulują budowę zbiorników retencyjnych, które pozwoli- 

łyby na trzykrotne zwiększenie zasobów wód dyspozycyjnych województwa. 

W świetle dotychczasowego rozeznania najkorzystniejsze warunki budowy dalszych 

zbiorników istnieją w górnych dorzeczach głównych rzek regionu — Wisłoki i Sanu, 

które pełriłyby rolę wielozadaniową, w tym przede wszystkim ochrony przed powodzią 

i wyrównania przepływów w rzekach, w celu zabezpieczenia przed deficytem wody, 

w Związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem przemysłu, rolnictwa i gospodarki komu- 

nalnej. 

Usytuowane zbiorniki w terenach podgórskich i górskich przyczynią się do wzbo- 

gacenia walorów środowiska przyrodniczego, stanowiącego doskonałe warunki zagospo- 

darowania tych okolic dla celów odnowy sił człowieka. 

Владислава Пляскач, Галина Хома 

РОЛЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ 
В ГОРНЫХ РАЙОНАХ ЖЕШУВСКОГО ВОЕВОДСТВА 

Резюме 

Ресурсы поверхностных вод Жешувского воеводства оценивается приблизительно 
на 2,9 млрд мз. Неравномерность расходов воды в реках во времени и в территориаль- 
ном разрезе приводит к периодическим дефицитам воды. Топографические и гидроло- 
гические условия горных рек стимулируют строительство водохранилиш, которые раз- 
решили бы на трёхкратное увеличение запасов вод воеводства. 

В настоящее время самые благоприятные условия строительства водохранилищ 
существуют в горных участках Карпатских рек бассейнов Вислоки и Сана. Они вы- 

полняли бы ряд заданий, а прежде всего противопаводковую охрану и выравнивание 
расходов рек с целью противодействия дефициту воды при возрастающих потребностях 

промышленности, земледелия и бытовых потребностей. 

Водохранилища в горных и предгорных районах будут основательным обогаще- 
нием природной среды, создавая благоприятные условия для освоения этих террито- 

рий с целью регенерации сил трудящихся. 

Władysława Plaskacz, Halina Homa 

THE ROLE OF THE PROJECTED DAM RESERVOIRS IN THE MOUNTAIN 

REGION OF THE RZESZÓW PROVINCE 

Summary 

In the Rzeszów province the resources of surface waters are evaluated for about 

2,9 milliard cu. m. The flow of water in the rivers is not uniform in time and space, this 

bringing about periodical water deficits. The topographic and hydrologic conditions of 

mountain rivers stimulate the construction of reservoirs which would enable a three- 

fold increase in the water resources of the province. 

On the basis of the present knowledge the most favourable conditions for the con- 

struction of further reservoirs may be found in the upper parts of the main rivers of the
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province, Wisłok and San. These reservoirs would perform various functions above 

all in the protection against floods and in the compensation of the water flow in the 

rivers with the aim of preventing water deficits connected with the increasing demands 

of industry, agriculture and municipal water networks. 

The dam reservoirs situated on mountain and sub-mountain areas will contribute 

to the enrichment of natural values of the environment which presents excellent con- 

ditions for the management of these areas for the purpose of the regeneration of human 

strength.


