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S t r e s zcze nie
Odra od najdawniejszych c:asów znajduje się w centrum zainteresowania
spolec:no.ści: jako ::ród/o wody, energii, .1
'rodek transportu czy stanowisko
ekologiczne. Du::e :ainteresowanie prohlemami zagospodarm vania Oc/t:>;
n astąp iło p o katastrof alnej powodzi w 1997 r. Powstalo wówczas szereg
IniCjaty w krajowych i m iędzynarodowych, popartych :-.'rodkami
finansowy mi Pol.~ki oraz Banku Światowego, Unii Europejskiej, Kanady,
Holandii, Danii, Niemiec, C:ech i in. , a w~'ród nich kompleksowy , polski
" Program dla Ochy - 2006 "'. Realizacja tego programu jest szansą dla
rzeki i nieodląc:nie : wią:anego z n ią c:lowieka.
S umm a ry
Oder .from o/des/ l imes is f ound in center of man 's interes!: as source of
water and energy. center of transp ortation, natura/ environment.
Com·iderabie animation in catchment 's management of Oder-river was
noted aft er catastrophic jlood in 1997. Then came into being a row of
national and international initiatives, jinancia/ supported by Po/and,
War/d Bank, Europeon Un ion, Canada. Ho/land, Denmark, German,
Czech Rep ublic and other, with polish " Program for Gder - 2006 ".
Realization o.f this program is chance f or t he river and ma n insep arable
connecteclwith it.

854,4 km i j est drugą co do d ł u gośc i, ale p ierws zą
Po lski [M ikul ski , 1963]. Jej historyczne nazwy, jak np. Odora,
Odera, Oddera, u żywa n e m. in. przez Galla Anonima i Jana D ł u gos za [Ko lago i
in., 1972] świadczą o dużym zainteresowaniu rzeką od najdawniejszych czasów; w
pierwszej kolej n ości - j ako źródłem wody, a następni e - z powodu korzyśc i
gospodarczych i za gr o że r1 powodziowych.
Rzeka Odra ma

d łu gość

zagospodarowan ą r z ek ą

166

Urszula KOŁODZ I EJ CZYK

kooperacja w ramach Polsko - Holenderskiego Komitetu Współpracy, który steruje
pracami w zakresie systemów ochrony przeciwpowodziowej oraz rozwoju żeglugi
śródlądowej. Ogniwem działań międzynarodowych jest Duńska Agencja Ochrony
'
Srodowiska,
która s finansowała transfer technologii dotyczącyc h prognozowania
i zarządzania powodzią (program MIKE II). Ochroną ekosystemów do liny Odry od
wielu lat zaj muje s ię Mi ędzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN- The World
Conservation Union). Uruchomiono program ISPA, który jest fi nansowym motorem
ekologicznych poczynar1. Działają również krajowe fundusze ochrony środow iska
i mnożą s ię kolejne programy ekologiczne, np.: EKONET, NATURA 20b0 i in.
W ostatnim czasie pojawił s ię "Atlas obszarów zalewowych Odry", który został
opracowany przez ś wiatowy fundusz na rzecz przyrody - World Wild Fond (WWF).
Prace nad atlasem trwały dwa lata i były prowadzone jednocześn ie we wszystkich
nadodrzań s kich par1stwach. Przygotowanie tej bezprecendensowej - zdaniem ekologów
-publikacji kosztowało milion złotych. W wydawn ictwie zna lazły s ię 52 unikalne mapy
terenów zalewowych Odry, a także opis specyficznych dla nich ś rodow i sk
przyrodniczych, w tym lasów ł ęgowych i łąk . Autorzy opracowania chcą traktować
Od rę jako jeden wielki korytarz ekologiczny, który powin ien zostać włączony do
projektu NATURA 2000 i s tanowić w cało śc i obszar chroniony Unii Europejskiej. Ich
zdaniem - wielkie przeds i ~wz i ęcia regulacyjne, jakie zostały przewidziane w
"Programie dla Odry - 2006", zagrażają obszarom przyrodniczym, wymagającym
bezwzględnej ochrony. Z ko lei autorzy " Programu dla Odry - 2006" twierdzą, że Odra
wymaga fachowych działar1 inżyniersk i c h , wyznaczonych w drodze dyskusji
i kompromisu zawartego p omiędzy hydrotechnikami i przyrodnikami. Nic można
bowiem za m ienić korytarza nadodrzańsk iego w jeden wielki rezerwat. Musi zn a leźć się
tutaj miejsce dla ekologii, ale nie mniej ważne są problemy
gospodarczego
wykorzystania Odry, a także retencj i wód i ochrony przeciwpowodziowej.
Rzeczywi stość Odry kształtuje polityka państwa w zakresie zagospodarowania
przestrzennego, w tym także przyj~ta przez rząd "Koncepcja Polityki
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju", gdzie Odra - ze względu na znaczenie
strategiczne - zosta ła potraktowana w sposób szczególny. Zagospodarowanie dorzecza
Odry, s tanowiącego 35% powierzchni kraju, został o tutaj zaprojektowane
kompleksowo, po uw zg l ę dnien iu kilku czynników: osadniczego, transportowego,
infrastruktury technicznej, gos podarki wodnej i ochrony środowiska [S.Dendewicz
i in.,2000] .
Odra ma bardzo bogatą b i bliografię. Była i jest nadal przedmiotem badań wielu
dzied zin nauki. Szereg rozwi ązar1 zostało już zrealizowanych. Jednak przyszłość Odry
za l eży od skutecznośc i dalszych rozwiązań, które będą poparte bazą fin ansową oraz
konsekwencj ą w działaniu i cierpliwośc ią w oczekiwaniu na efekty końcowe.
Region alną polit ykę kszta łtują obecnie samorządy wojewódzkie oraz gminne i to
one właśnie powinny dążyć do zapewnienia Odrze właściw ego miejsca w gospodarce.
W tym zakresie konieczna jest współpraca nadodrzański c h gm in, województw oraz
pań stw . Pogodzenie sprzecznośc i wyn i kających z zapewnienia niezbędnej przestrzeni
dla Odry (w tym terenów za lewowych i retencyj nych) oraz rozwoj u gospodarczego
nadodrzańskich gmin, a także ochrony środowi ska przyrod n iczego - jest sprawą
niezwykle skomplikowaną. J esteśmy tylko jednymi z licznych użytkowników dolin
rzecznych. Dlatego też musimy znal eźć w nich właściwe miejsce. Należy jednak mieć

2. M. K. ., Ochrona i Rekultywacja Obszarów Dorzecza Odry... "
nadzieję, że

wszystkie liczne wys iłki , podjęte w tym celu w ostatnich latach,
się sukcesem i Odra zostanie właśc iwie zagospodarowana.
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