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Abstract: The paper presents results of the water levels observations in Bydgoszcz in the years 1921–2007.
The floods on the Vistula River especially have been documented in the months of March and April. The most often they
are caused by snowmelts, which can be intensified by ice jams and rain. This events sometimes bring about an uplift a
water level on the Brda River. The summer floods caused by rainfalls are rare, usually between June and August.
Floods exceeding theWarningWater Level (WWL) in Bydgoszcz turn upmeanly every year, whereas the AlarmWater
Level (AWL) every two years. There were distinguished three periods: in the first, since 20s up to 80s 20th century,
floods were long – lasting and occur more often than later in the second term – up to 90s. However at present (in the
third described period) takes place intensification of short duration floods. It means that the flood hazard is still
important and significant problem in the urban planning.

Key words: water management, flood hazard, Lower Vistula, Brda River, Bydgoszcz
S³owa kluczowe: gospodarka wodna, zagro¿enie powodziowe, dolna Wis³a, Brda, Bydgoszcz

Wstêp

Jednym z najbardziej istotnych czynników miastotwórczych w przypadku Bydgoszczy by³o korzystne
po³o¿enie hydrograficzne. Bliskoœæ Brdy od pocz¹tku istnienia miasta zapewnia³a ³atw¹ dostêpnoœæ wody
pitnej, ochronê przed wrogiem oraz mo¿liwoœæ wykorzystania energii wód p³yn¹cych. Po³¹czenie Brdy
z Wis³¹, a oko³o 230 lat temu tak¿e z Odr¹, przyczyni³o siê do rozwoju transportu rzecznego (Gor¹czko
2003). Nieprzypadkowo wiêc póŸniejszy rozwój przestrzenny miasta nastêpowa³ poprzez ³¹czenie
skupisk osadniczych po³o¿onych wzd³u¿ Brdy, czego efektem jest dzisiejsza zwarta strefa
zurbanizowana, siêgaj¹ca tak¿e na tereny przyrzeczne.
Sam¹ Brdê nale¿y uznaæ na ogó³ za rzekê bezpieczn¹ pod wzglêdem zagro¿enia powodziowego

(Choiñski 1988). Jest to zwi¹zane z cechami jej dorzecza sprzyjaj¹cymi retencji wody i dominacji zasilania
gruntowego, które jest bardziej równomiernie roz³o¿one w czasie od zasilania powierzchniowego. Obszar
alimentacyjny Brdy charakteryzuje siê wysokim udzia³em powierzchniowym lasów wystêpuj¹cych na

7

Gor¹czko M., 2008. Geneza i przebieg wezbrañ na Wiœle w rejonie Bydgoszczy oraz ich wp³yw
na zagro¿enie powodziowe miasta. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXII. 7–17.

ARTYKU£Y – ARTICLES



sandrach (Jankowski 1975). Ponadto dorzecze Brdy cechuje siê najwiêksz¹ w Polsce koncentracj¹ jezior,
obiektów hydrograficznych powoduj¹cych wyrównanie przep³ywów w rzekach (Choiñski 2006).
Problem polega jednak na tym, ¿e Brda w rejonie Bydgoszczy pozostaje pod wp³ywem stanów wody na

Wiœle – rzeki o bez porównania bardziej niespokojnym re¿imie, sk³onnej do wylewów, powoduj¹cej na
dolnym, ujœciowym odcinku Brdy, specyficzne zjawisko hydrologiczne – cofkê (fot. 1).
Ruch wody p³yn¹cej w przyrodzie odbywa siê pod wp³ywem si³y grawitacji, st¹d te¿ w normalnych

warunkach hydrologicznych rzêdna zwierciad³a wody rzeki jest ni¿sza od rzêdnej zwierciad³a wody jej
dop³ywu. Zasada ta przestaje obowi¹zywaæ w momencie znacznego przyrostu stanów wody na rzece
g³ównej. Wówczas sytuacja ulega odwróceniu. Nadmierny wzrost stanu wody na rzece g³ównej powoduje,
¿e nap³ywaj¹ca dop³ywem woda nie ma mo¿liwoœci ujœcia. W prowadzonych dotychczas badaniach (np.
Grzeœ 1991) podkreœlano znaczenie wezbrañ na dolnej Wiœle spowodowanych tworzeniem siê w sezonie
zimowo-wiosennym zatorów z nagromadzonej kry lub œry¿u, co nastêpuje zwykle w miejscach do tego
predysponowanych – ³uki koryta, p³ycizny, filary mostów. P³yn¹ca rzek¹ kra zostaje zatrzymana i spiêtrzona
i czêsto przegradza ca³y profil poprzecznego koryta. Dla nap³ywaj¹cej powy¿ej zatoru wody taka przeszkoda
jest bardzo trudna do pokonania, st¹d te¿ zwykle rozlewa siê ona na tereny przyrzeczne, tak¿e ni¿ej po³o¿one
odcinki dolin dop³ywów. Cofka na dop³ywiemo¿e byæ jednak spowodowana tak¿e wzrostem poziomu wody na
rzece g³ównej na skutek obfitego zasilania (opady, roztopy).
Znaczne rozproszenie archiwalnych danych hydrologicznych oraz utrudniony do nich dostêp, wraz

z innymi przyczynami, jest przyczyn¹ tego, ¿e wiedza na temat re¿imu hydrologicznego dwóch g³ównych
rzek rejonu Bydgoszczy, Wis³y i Brdy, nadal ma charakter szcz¹tkowy. Wobec powy¿szego decyzje
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Fot. 1. PowódŸ w centralnej czêœci Bydgoszczy w marcu 1924 r.
Źród³o: Autor zdjêcia nieznany.
Phot. 1. The flood in the central part of Bydgoszcz in March 1924
Source: Unknown author.



w zakresie ochrony przeciwpowodziowej si³¹ rzeczy podejmowane s¹, podobnie jak w przesz³oœci, „ad
hoc”, co najwy¿ej w oparciu o niepublikowane opracowania, nie podlegaj¹ce niezale¿nej weryfikacji.
Autor postawi³ sobie za cel uzupe³nienie tej luki poprzez podjêcie badañ, których efektem bêdzie

uzyskanie miarodajnych informacji dotycz¹cych historii wezbrañ w rejonie Bydgoszczy, takich jak: geneza
wezbrañ, typowe okresy ich wystêpowania, wieloletnia dynamika zmian przebiegu oraz czêstotliwoœæ
wezbrañ, wysokoœæ kulminacji wezbrañ czy te¿ czas ich trwania. Znajomoœæ charakterystyki dotychczas
wystêpuj¹cych wezbrañ ma zwykle podstawowe znaczenie w planowaniu i przewidywaniu dzia³añ
z dziedziny ochrony przed powodzi¹.

Materia³y Ÿród³owe i metody

Mimo i¿ w przesz³oœci w obrêbie Bydgoskiego Wêz³a Wodnego (skrzy¿owanie Brdy, Kana³u
Bydgoskiego i Wis³y) funkcjonowa³o a¿ 18 wodowskazów, to jedynie w przypadku wodowskazu
w Fordonie mo¿liwe by³o sporz¹dzenie odpowiednio d³ugiego ci¹gu czasowego, pozwalaj¹cego na
opracowanie wieloletniej charakterystyki wezbrañ odnosz¹cej siê do rzek tego rejonu (ryc. 1).
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Ryc. 1. Bydgoszcz – szkic sytuacyjny na tle sieci hydrograficznej
A – jaz, B – œluza, C – wa³ przeciwpowodziowy, D – elektrownia wodna
Fig. 1. Bydgoszcz – site map of hydrographic net
A – weir, B – canal lock, C – bank flood, D – hydropower



Posterunek wodowskazowy na Wiœle w Fordonie zosta³ za³o¿ony na mniej wiêcej 167 km biegu rzeki
1.12.1873 r. Profil wodowskazowy zamyka zlewniê o powierzchni 186 219 km2. Posterunek ten
wyposa¿ony jest w wodowskaz ³atowy, wodowskaz schodkowy oraz limnigraf. Dane wykorzystane
w publikacji pozyskiwano z ró¿nych Ÿróde³, publikowanych (Roczniki Hydrologiczne PIHM, a póŸniej
IMGW) i niepublikowanych (archiwa Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gdañsku oraz
Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy). Pochodz¹ one z lat 1921–1987, 1989–2001,
2005–2007, tworz¹c 83-letni ci¹g czasowy.
W pracy skoncentrowano siê na wezbraniach osi¹gaj¹cych i przekraczaj¹cych stan ostrzegawczy

(H=530 cm) oraz stan alarmowy (H=650 cm). Z punktu widzenia prowadzenia ochrony powodziowej s¹ to
dwa najwa¿niejsze stany charakterystyczne, bêd¹ce podstaw¹ do nasilenia obserwacji stanów wody,
mobilizacji odpowiednich s³u¿b reagowania, ewakuacji mienia i ludnoœci itp.
Ze wzglêdu na wykorzystanie kilku ró¿nych Ÿróde³ informacji, zgromadzonego materia³u badawczego

nie mo¿na niestety uznaæ za ca³kowicie jednorodny. Dane z okresu 1921–1944 reprezentowane s¹ przez
wykaz dni, w których H�530 cm, dane z okresu 1945–1983 – przez wykaz codziennych stanów wody
z pomiarów zwyczajnych dla ca³ego roku wraz z wartoœci¹ WWobs dla roku i pó³roczy, dane z okresu
1984–1987 i 1989–2001 reprezentowane s¹ przez wykaz codziennych stanów wody z pomiarów
zwyczajnych dla ca³ego roku. Z kolei dane z okresu 2005–2007 reprezentowane s¹ przez wykaz
codziennych stanów wody z pomiarów zwyczajnych dla ca³ego roku wraz z wartoœci¹ WWobs.
W celu lepszego przybli¿enia podnoszonej problematyki dla odbiorców niezwi¹zanych bezpoœrednio

z hydrologi¹ i gospodark¹ wodn¹ analizê przebiegu wezbrañ przeprowadzono w uk³adzie lat
kalendarzowych, a nie hydrologicznych. Tym bardziej ¿e na opisywanym terenie wezbrania z pocz¹tku
roku hydrologicznego (listopad, grudzieñ) s¹ bardzo rzadko notowane.

Wyniki i ich dyskusja

Wezbraniami na Wiœle powoduj¹cymi wzrost zagro¿enia powodziowego w rejonie Bydgoszczy s¹
wezbrania pó³rocza ch³odnego (82% dni ze stanem wody przekraczaj¹cym zarówno stan ostrzegawczy,
jak i stan alarmowy), wystêpuj¹ce w kwietniu, w marcu, rzadziej w lutym (ryc. 2).
Najczêœciej s¹ to wezbrania zwi¹zane z roztopami wiosennymi, które pojawiaj¹ siê na opisywanym

terenie œrednio w po³owie marca, a ustêpuj¹ pod koniec tego miesi¹ca, trwaj¹c œrednio 2 tygodnie.
Mo¿liwe s¹ jednak znaczne odstêpstwa od tych wartoœci. Wezbrania zwi¹zane z tajaniem pokrywy
œnie¿nej mog¹ byæ efektem odwil¿y œródzimowych, wystêpuj¹cych w grudniu i styczniu. Nawet typowe
wezbrania roztopowe (wiosenne) mog¹ wystêpowaæ z pocz¹tkiem lutego (np. lata 1923 i 1941), ale
zdarza³o siê, ¿e po d³ugotrwa³ej zimie mia³o to miejsce znacznie póŸniej ni¿ to wynika ze œredniej, bo a¿
pod koniec kwietnia (lata 1942 i 1970). Roztopom w przesz³oœci czêsto towarzyszy³y zatory lodowe.
W analizowanym okresie 1921–2007 wyst¹pi³o absolutne maksimum stanów wody (WWWabs) na Wiœle

dla wodowskazu Fordon. Mia³o to miejsce w dniach 30–31.03.1924 r. wskutek zatoru, kiedy stan wody
osi¹gn¹³ 875 cm, tzn. 225 cm powy¿ej stanu alarmowego (tab. 1). Co ciekawe, wezbranie to nie by³o
najwiêkszym pod wzglêdem kulminacji dla centralnej czêœci Bydgoszczy, poniewa¿ WWWabs dla
wodowskazów na Brdzie odnotowano w 1888 r., kiedy zator na Wiœle utworzy³ siê powy¿ej wodowskazu
w Fordonie.
Na rozpatrywane 83 lata jedynie w trakcie 10 nie dosz³o do przekroczenia stanu ostrzegawczego

(7 z nich w okresie 1984–1995). W 41 przypadkach przekroczony zosta³ stan alarmowy (ryc. 3).
Odnotowano 13 lat, w których stany wody o wysokoœci powy¿ej 530 cm wystêpowa³y w ci¹gu roku ³¹cznie

ponadmiesi¹c (ryc. 4, tab. 2). Rekordowy pod tymwzglêdem okaza³ siê rok 1941, kiedy liczba dni ze stanami
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powy¿ej stanu ostrzegawczego przekroczy³a 80. W przypadku liczby dni ze stanami wody powy¿ej stanu
alarmowego (ryc. 5, tab. 3), w latach 1921–2007 wyst¹pi³o 13 lat, kiedy wynosi³a ona tydzieñ – przy
absolutnym maksimum w roku 1979 (28 dni), co wiêcej mia³o to wtedy miejsce w czasie jednego wezbrania.
W jedenastu przypadkach obserwowano stany przekraczaj¹ce stan ostrzegawczy nieprzerwanie przez
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Ryc. 2. Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia dni ze stanami powy¿ej stanu ostrzegawczego (a) i alarmowego (b)
w poszczególnych miesi¹cach

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Hydrologicznych PIHM (IMGW), danych Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Gdañsku oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy
Fig. 2. An appearance probability of days when WWL (a) and AWL (b) was exceeded in particular months
Source: Own study based on the Hydrological Yearbooks PIHM (IMGW), data of the Regional Water Management in Gdañsk,
Department of Crisis Management, City Office of Bydgoszcz

Tabela 1. Zestawienie najwy¿szych kulminacji dla wodowskazu Fordon
Table 1. Comparison of HWmax values for water level gauge in Fordon

Lok./Loc. Rok/Year Miesi¹c/Month WW [cm]/HW [cm] Typ wezbrania/Type of flood

1 1924 III 875 zatorowe/ice jam

2 1954 III 843 zatorowe/ice jam

3 1937 III 836 zatorowe/ice jam

4 1962 IV 824 roztopowe/snowmelt

5 1940 IV 810 zatorowe/ice jam

6 1960 VI 790 opadowe/rainfall

7 1947 III 786 zatorowe/ice jam

8 1979 III/IV 769 roztopowe/snowmelt

9 1980 VII/VIII 768 opadowe/rainfall

10 1964 IV 756 roztopowe/snowmelt

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Hydrologicznych PIHM (IMGW), danych Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Gdañsku oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy
Source: Own study based on the Hydrological Yearbooks PIHM (IMGW), data of the Regional Water Management in Gdañsk,
Department of Crisis Management, City Office of Bydgoszcz



ponad trzy tygodnie. Od pocz¹tku lat 80. XX w. czas trwania w ci¹gu roku stanów wody powy¿ej stanu
ostrzegawczego uleg³ wyraŸnemu skróceniu, wynosz¹c œrednio nieca³y tydzieñ (6 dni).
D³ugoœæ czasu trwania wezbrania przekraczaj¹cego stan ostrzegawczy, a zw³aszcza alarmowy ma

du¿e znaczenie dla skutecznoœci ochrony przed powodzi¹ na obszarach obwa³owanych. Wraz
z wyd³u¿aniem siê okresu znacznego nape³nienia koryta Wis³y wzrasta niebezpieczeñstwo
uplastycznienia siê korpusu wa³ów, a w konsekwencji jego przerwania.
Podobnie niekorzystny wp³yw na obwa³owania mo¿e mieæ nastêpowanie kilku wysokich fal po sobie.

Jest to o tyle istotne, ¿e kolejna fala powodziowa, osi¹gaj¹ca nawet mniejsz¹ kulminacjê, mo¿e
spowodowaæ wiêksze straty gospodarcze, jeœli system wa³ów przeciwpowodziowych zosta³ poprzednio
nadwyrê¿ony. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e usuwanie szkód powodziowych w pocz¹tkowej fazie ma charakter
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Ryc. 3. Roczne wartoœci WW w latach 1921–2007 w odniesieniu do stanu ostrzegawczego i alarmowego
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Hydrologicznych PIHM (IMGW), danych Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Gdañsku oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy
Fig. 3. HW values in years 1921–2007 comparing with WWL and AWL
Source: Own study based on the Hydrological Yearbooks PIHM (IMGW), data of the Regional Water Management in Gdañsk,
Department of Crisis Management, City Office of Bydgoszcz

Ryc. 4. Liczba dni w ci¹gu roku ze stanami powy¿ej stanu ostrzegawczego w latach 1921–2007
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Hydrologicznych PIHM (IMGW), danych Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Gdañsku oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy
Fig. 4. Number of days per year in the period 1921–2007 when water level exceeded WWL
Source: Own study based on the Hydrological Yearbooks PIHM (IMGW), data of the Regional Water Management in Gdañsk,
Department of Crisis Management, City Office of Bydgoszcz



zachowawczy i rzadko prowadzi do ca³kowitego przywrócenia wyjœciowych parametrów
wytrzyma³oœciowych budowli. Wœród hydrotechników nie brak g³osów, ¿e jest to niemo¿liwe nawet
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Ryc. 5. Liczba dni w ci¹gu roku ze stanami powy¿ej stanu alarmowego w latach 1921–2007
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Hydrologicznych PIHM (IMGW), danych Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Gdañsku oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy
Fig. 5. Number of days per year in the period 1921–2007 when water level exceeded AWL
Source: Own study based on the Hydrological Yearbooks PIHM (IMGW), data of the Regional Water Management in Gdañsk,
Department of Crisis Management, City Office of Bydgoszcz

Tabela 2. Zestawienie najd³u¿ej trwaj¹cych wezbrañ o stanach wody przekraczaj¹cych stan ostrzegawczy
Table 2. Comparison the longest floods when water levels exceed WWL

Lok./Loc. Rok/Year Miesi¹c/Month Czas trwania [dni]/Length [days]

1 1941 II/III 50

2 1966 II/III 40

3 1937 II–IV 39

4 1979 III–IV 38

5 1940 III–IV 34

5 1970 III/IV 34

6 1942 III/IV 31

7 1924 III/IV 29

8 1947 III/IV 24

8 1951 III–IV 24

8 1964 IV 24

9 1962 IV 21

10 1932 IV 19

10 1953 II/III 19

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Hydrologicznych PIHM (IMGW), danych Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Gdañsku oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy
Source: Own study based on the Hydrological Yearbooks PIHM (IMGW), data of the Regional Water Management in Gdañsk,
Department of Crisis Management, City Office of Bydgoszcz



w d³u¿szej pespektywie czasowej. Na omawianym odcinku Wis³y czêste jest wystêpowanie kilku
równorzêdnych pod wzglêdem kulminacji fal wezbraniowych w ci¹gu roku, co mia³o miejsce œrednio co
dwa, trzy lata. Wezbrania przekraczaj¹ce stan ostrzegawczy mog¹ wyst¹piæ w tym samym roku dwa (14
przypadków), trzy (15 przypadków), cztery (lata 1949, 1955, 1958 i 1967), a nawet piêæ razy (lata 1941,
1962, 1980). W latach 1941 i 1958 trzykrotnie w ci¹gu roku przekroczony zosta³ stan alarmowy.
Wezbrania pó³rocza letniego spowodowane opadami deszczu, na Wiœle w rejonie Bydgoszczy

pojawiaj¹ siê znacznie rzadziej, zwykle od czerwca do sierpnia, najrzadziej we wrzeœniu. W porównaniu
z wezbraniami zimowo-wiosennymi trwaj¹ one krócej, œrednio 4 dni ze stanami powy¿ej stanu
ostrzegawczego.
Z zaprezentowanych wyników mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e ewentualne zmiany hydrologiczne

i klimatyczne, do jakich dosz³o w dorzeczu Wis³y w trakcie analizowanego okresu, nie okaza³y siê tak
zasadnicze, aby w rejonie Bydgoszczy mo¿na by³o ignorowaæ niebezpieczeñstwo wyst¹pienia powodzi
o rozmiarach zbli¿onych do najwiêkszych dotychczas zanotowanych. Po okresie charakteryzuj¹cym siê
wyj¹tkowo ma³¹ dynamik¹ wód Wis³y w latach 1984–1996, kulminacje póŸniej wystêpuj¹cych wezbrañ
przekroczy³y w siedmiu przypadkach stan ostrzegawczy, z tego w piêciu tak¿e stan alarmowy. Co prawda
z badañ Paw³owskiego (2008) dla pobliskiego odcinka Wis³y w Toruniu wynika, ¿e w ostatnich
dziesiêcioleciach zmniejszy³o siê znaczenie zjawisk lodowych dla re¿imu hydrologicznego dolnej Wis³y.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w przysz³oœci przewiduje siê nasilenie zjawisk ekstremalnych (np.
Kundzewicz 2000), takich jak intensywne i rozleg³e opady deszczu lub œniegu. Spoœród dziesiêciu
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Tabela 3. Zestawienie najd³u¿ej trwaj¹cych wezbrañ o stanach wody przekraczaj¹cych stan alarmowy
Table 3. Comparison the longest floods when water levels exceed AWL

Lok./Loc. Rok/Year Miesi¹c/Month Czas trwania [dni]/Length [days]

1 1979 III–IV 28

2 1958 IV 17

3 1924 III/IV 16

4 1937 III 14

4 1967 III 14

5 1947 III/IV 11

6 1940 III/IV 10

6 1964 IV 10

7 1970 IV 8

8 1954 III 7

9 1960 VIII 6

9 1980 VII/VIII 6

10 1934 VII 5

10 1962 VI 5

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Hydrologicznych PIHM (IMGW), danych Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Gdañsku oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy
Source: Own study based on the Hydrological Yearbooks PIHM (IMGW), data of the Regional Water Management in Gdañsk,
Department of Crisis Management, City Office of Bydgoszcz



najwiêkszych w analizowanym okresie 1921–2007 kulminacji wezbrañ (tab. 1) trzy by³y spowodowane
wiosennymi roztopami (1962, 1964, 1979), a dwie opadami w sezonie letnim (1960 i 1980).
Odrêbn¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ omówienia jest wp³yw czynników antropogenicznych na kszta³towanie

stanówwody oraz zasiêg zalewu na obszarze, który w ci¹gu ostatnich 150 lat wyposa¿ony zosta³ w szereg
obiektów hydrotechnicznych (Gor¹czko 2006b). Ich wp³yw na zmniejszenie zagro¿enia powodzi¹
w rejonie Bydgoszczy jest zró¿nicowany, generalnie jednak zwykle przeceniany.
W latach 70. XIX w. przeprowadzono regulacjê Wis³y w okolicach Bydgoszczy (Gor¹czko 2001, 2003,

2006b). Jej celem by³o przystosowanie tego odcinka rzeki do celów ¿eglugowych poprzez
skoncentrowanie i pog³êbienie jej koryta, co jednoczeœnie mia³o doprowadziæ do likwidacji miejsc
podatnych na tworzenie zatorów. O niewielkiej skutecznoœci tych dzia³añ mog¹ œwiadczyæ póŸniejsze
du¿e powodzie zatorowe w tym rejonie (lata 1888, 1889, 1924, 1937 i 1947).
A¿ do drugiej po³owy XIX w. w trakcie wezbrañ na Wiœle wywo³ana nimi cofka rozwija³a siê bez

przeszkód w górê biegu Brdy. W zale¿noœci od wysokoœci fali wezbraniowej oraz czasu jej przejœcia,
dotyczy³o to odcinka od kilku do kilkunastu kilometrów. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e ka¿de wezbranie na
Wiœle powodowa³o wiêkszy lub mniejszy przybór wody na Brdzie. Sytuacja ta uleg³a zmianie na skutek
kanalizacji Brdy, przeprowadzonej w dwóch etapach – w latach 70. XIX w. i na pocz¹tku XX w. (Gor¹czko
2003, 2007). Polega³a ona na podpiêtrzeniu rzeki na stopniach wodnych wyposa¿onych w jaz i œluzê,
w efekcie czego zwierciad³o wody Brdy przy œrednich stanach wody znajduje siê oko³o 3,5 m ponad
zwierciad³em wody w Wiœle. Poziom wody powy¿ej stopni wodnych jest sztucznie stabilizowany i przez
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Ryc. 6. Zmiany rzêdnej zwierciad³a wody na Brdzie w ró¿nych profilach wodowskazowych na przyk³adzie wezbrania
zatorowego z 1947 r.

1. wodowskaz Czersko Polskie (3,3 km), 2. wodowskaz Œluza Miejska (12,2 km), a – dolna woda, b – górna woda
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Hydrologicznych PIHM (IMGW), danych Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Gdañsku oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy
Fig. 6. Water level’s changes during the ice jam flood in 1947
1. Water Gauge Czersko Polskie (3.3 km to the mouth), 2. Town Sluice (12.2 km); a – Lower Water, b – Upper Water
Source: Own study based on the Hydrological Yearbooks PIHM (IMGW), data of the Regional Water Management in Gdañsk,
Department of Crisis Management, City Office of Bydgoszcz



ca³y rok w normalnych warunkach praktycznie niezmienny. Oznacza to, ¿e tereny po³o¿one wzd³u¿ Brdy,
w przesz³oœci zalewane okresowo, ale co roku, na skutek kanalizacji znalaz³y siê pod wod¹ na sta³e. W ten
sposób oddzia³ywanie wahañ wód Wis³y na Brdê zosta³o ograniczone do wiêkszych wezbrañ, zaœ cofka
rozwija siê w kierunku terenów zabudowanych dopiero po wyrównaniu poziomów wody w obu rzekach.
W analizowanym okresie (ju¿ po kanalizacji) taka sytuacja wyst¹pi³a tylko kilkanaœcie razy (ryc. 6).
Obiektami w wyraŸny sposób kszta³tuj¹cymi przep³ywy w Brdzie i Wiœle s¹ elektrownie wodne, ale

rezerw¹ powodziow¹ dysponuje tylko elektrownia zbiornikowa w Koronowie. Pozosta³e s¹ elektrowniami
przep³ywowymi. Dla przyk³adu na stopniu wodnym we W³oc³awku mo¿liwe jest œciêcie fali powodziowej
jedynie o oko³o 30 cm, co przy przyrostach stanów wody rzêdu 4–5 m (zakres wahañ stanów wody
w Fordonie, jeœli wzi¹æ pod uwagê najbardziej skrajne poziomy, tzn. ró¿nicê WWWabs i NNWabs, wynosi
ponad 7 m) w trakcie wezbrania jest wartoœci¹ bez wiêkszego znaczenia. Niepokój mo¿e budziæ fakt, ¿e
zagro¿enie powodziowe na terenie Bydgoszczy w powszechnej opinii jest czêœciej wi¹zane w³aœnie
z hipotetyczn¹ katastrof¹ zapór, np. w Koronowie i W³oc³awku, nie zaœ ze zdecydowanie bardziej
prawdopodobnym naturalnym wezbraniem na Wiœle (ryc. 7).
Z analizy materia³ów archiwalnych, np. bydgoskiej prasy codziennej (Gor¹czko 2005, 2006a), wynika,

¿e cofka na Brdzie raczej nie nale¿a³a do zjawisk gwa³townych, zagra¿aj¹cych ludnoœci, a jej problem
nale¿y widzieæ w kontekœcie ponoszonych przez mieszkañców strat materialnych. Zdecydowanie bardziej
dramatyczny przebieg mia³y wezbrania na terenach bezpoœrednio przylegaj¹cych do Wis³y, w obrêbie jej
³o¿yska. Fragment przyrzeczaWis³y po³o¿ony na po³udnie od ujœcia Brdy zosta³ zabezpieczony wa³ami na
pocz¹tku XX w., aczkolwiek w przypadku katastrofalnych wezbrañ dochodzi³o tutaj do przelania siê wody
przez wa³y. W 1996 r. zakoñczono obwa³owanie przyrzecza w rejonie Fordonu. Od katastrofalnej powodzi
w lipcu 1997 r. wœród hydrologów panuje opinia, ¿e najskuteczniejsz¹ metod¹ ochrony przed powodzi¹
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Ryc. 7. Czêstotliwoœæ wystêpowania wezbrañ w poszczególnych dziesiêcioleciach okresu 1921–2007
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczników Hydrologicznych PIHM (IMGW), danych Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Gdañsku oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy
Fig. 7. Frequency of flood in particular decades in the period 1921–2007
Source: Own study based on the Hydrological Yearbooks PIHM (IMGW), data of the Regional Water Management in Gdañsk,
Department of Crisis Management, City Office of Bydgoszcz



jest unikanie inwestowania na terenach zalewowych (np. Mikulski 1999). W praktyce jednak nadal
powszechnie podejmowane s¹ w Polsce, w tym tak¿e w Bydgoszczy, decyzje potencjalnie zwiêkszaj¹ce
ryzyko strat powodziowych. Pod koniec XX w., byæ mo¿e pod wra¿eniem niskich kulminacji osi¹ganych na
Wiœle od po³owy lat 80., rozpoczêto na wielokrotnie zalewanych w przesz³oœci przez rzekê terenach
(w obrêbie wspomnianych wy¿ej przyrzeczy chronionych wa³ami) budowê dwóch komunalnych
oczyszczalni œcieków. Obs³uguj¹ one obecnie Bydgoszcz wraz z pobliskimi miejscowoœciami.
W przypadku obiektu dla pó³nocnej czêœci miasta jest on wrêcz po³o¿ony na dawnej wyspie wiœlanej,
przy³¹czonej do l¹du na skutek prac regulacyjnych.

Uwagi koñcowe

Analizuj¹c maksymalne roczne kulminacje wezbrañ w latach 1921–2007, mo¿na wyró¿niæ trzy okresy.
Pierwszy, trwaj¹cy do koñca lat 70. XX w., charakteryzowa³ siê du¿¹ czêstotliwoœci¹ wysokich wezbrañ,
w zasadzie co roku przekraczaj¹cych stan ostrzegawczy, a œrednio co dwa lata stan alarmowy. Œrednio co
10–15 lat wystêpowa³y powodzie o katastrofalnych rozmiarach. Okres drugi, do po³owy lat 90., cechowa³
siê wyraŸnym zmniejszeniem siê dynamiki wezbrañ. W kilku latach nie dosz³o do przekroczenia stanu
ostrzegawczego, co w poprzednim okresie by³o sytuacj¹ wyj¹tkow¹. Trzeci okres trwa od po³owy lat 90. do
dziœ. Cechuj¹ go wezbrania zbli¿one pod wzglêdem wysokoœci do okresu pierwszego, o mniejszej jednak
czêstotliwoœci oraz krótszym czasie trwania.
Na pocz¹tku kwietnia 2005 r. dosz³o do wyst¹pienia Brdy z brzegów w ni¿ej po³o¿onych czêœciach

miasta. W zasadzie nie odnotowano wówczas istotniejszych szkód powodziowych, a jedynie niewielkie
utrudnienia komunikacyjne. Nale¿y siê jednak zastanowiæ, czy nie stanowi to podstawy do
zakwestionowania tezy o absolutnej skutecznoœci kontrolowanego sterowania przep³ywem na Brdzie?
Fala na Wiœle, która spowodowa³a powstanie cofki na Brdzie, by³a a¿ o 1 m ni¿sza ni¿ ta maksymalna
z 1924 r. Czy obecny system ochrony przeciwpowodziowej Bydgoszczy oka¿e siê skuteczny
w groŸniejszej sytuacji?
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