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Streszcz enie
droga wodna jest jedną z najważniejszych dróg wodnych w
Polsce. ?osiada ona dogodne warunki do połączenia z siecią dróg
wodnych 111 Polsce, a t akż e z europejskim systemem dróg wodnych
i kanałów. W pracy została zamieszczona charakte1ystyka odrza1iskiej
drogi wodnej na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także
przedstawiono możl iwo.ści jej rozbudowy.
Odrzańska

S umm ary
The Odra River water-way is one oj the most important water-ways in
Poland. /t has convenient possibilities for eonneclian with net oj waterways in Pafand and also with European system ofwater-ways. The characteristic oj Odra River water-way in t he West Pomerania Voivodeship
and possibilities ofits development were presented in the paper.
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l. CHARAKTERYSTYKA ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ
Śród l ądową drogę wodną Odry stanowią:

Odra od Raciborza do jeziora

Dąbie

przez

rzekę

Regalicę

i jej boczne

odgałęzienia,

Odra Zachodn ia - od odgałęzienia od Odty właściwej w miejscowości
Widuchowa do granicy z wodami morskimi w Szczecinie
Odra Wschodnia przez jezioro Dąb ie wraz z odgałęzieniami do granic z wodami
morskimi.
Łączna długość odrzańsk iego szlaku zeglownego wynosi 755 ,2 km- w tym:
długość ś ródlądowej drogi wodnej - 686,82 km.
morska droga wodna Odry od granicy wód śródlądowych i morskich wód
wewn ętrznych do morza Bałtyckiego - 66,380 km.
2. POWIĄZANIA Z SIECIĄ DRÓG WODNYCH POLSKI, NIEMIEC, EUROPY

Droga wodna Odry posiada potencjalne mozliwości rozwoju we wszystkich
kierunkach . l tak:
na północ - poprzez morski odcinek możliwe jest osiągnięcie polskich
i niemieck ich wybrzeźy Bałtyku i krajów skandynawskich,
na wschód - poprzez rzekc; Wartę, Noteć, Kanal Bydgoski i rzekę Brdę otwarty jest dostęp do Wisły i dalej na północ i wschód,
na zachód -do dróg wodnych Niemiec i dalej do Europy Zachodniej przez kanał
Odra - Sprewa w EisenhUttenstadt; kanal Odra - Hawela w Hohensaaten; Kanał
Ognica stanowiący drugie połączenie przez śluzę Schwedt z drogą wodną
Szczecin - Berlin od Od1y Zachodniej,
- na południe - w przypadku realizacji koncepcj i programowej kanału
Odra- Dunaj.
Z punktu widzenia prognoz przewozowych, systemów transportowych, warunków
hydrologicznych oraz zabudowy hydrotechnicznej zasadnym jest podział szlaku
transportowego na odcinki odpowiadające mozliwościom ich gospodarczego
wykorzystania:
od Szczecina do km 667- Zatoń Górna (Hohensaaten)
od km 667 - Zatoń Górna do km 617,6- ujście Warty
od km 617,6- uj ście Warty do km 542,4 - ujście Nysy Łużyckiej
od km 542,4 - ujście Nysy Łu życkiej do km 332,0- Ścin awa
od km 332,0 - Ścinawa do km 284,7- Brzeg Dolny
- od km 284,7- Brzeg Dolny do km 95,6 - Koźle- Odra skanalizowana
odcinek powyżej Koźla- praktycznie nie eksploatowany.
Każdy z wyżej wymienionych odcinków posiada inną charakterystykę i rodzi inne
problemy.
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2. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA DOLNEJ ODRY

Poszczególne odcinki dolnej Odry posi adaj ą zróżni cowany charakter:
odcinek typowo rzeczny w rejonie Gozdowic i n iżej do Bielinka , przechodzący
stopniowo w odcinek rzeczno-morski (od przekroju Gryfina z dominacją cech
morskich) ,aż do odcinka o cechach typowo morskich, liczonego od rejon u Odry
" szczecińskiej" do przekroju Trzeb i eż.
poldery Mi ędzyo drza istotni e oddzi a łują- zarówno na wplyw wielkich wód, jak
i na stany wody w okresach występowania odmorskich wezbrati sztormowych
i cofek wiatrowych.
w mi arę posuwania si ę od Trzebieży w górę Odry wzrastają stany maksymalne
oraz amplitudy zmian stanów .
Ana li z ując dyn a mikę zmian wody do lnej Odry na przest rzeni ostatnich 40 lat można
stwierd zi ć , że stany średni e utrzymują s i ę na sta łym poziomie, stany niskie wykazuj ą
nieznaczne tendencj e do obn i żan ia s ię, zaś stany maksymalne w dość zdecydowany
sposób wzrastaj ą (szczegó lnie wyraźn ie w Trze bie ży i Szczecinie) - w i ąże s ię to
prawdopodobnie z pogłębi eniem toru wodnego Szczecin - Świnoujście w latach 197 11975. Dla ostatniego dzies i ęciolec i a (1975-1 985) stwierdzono znacznie częstsze
występowanie
ekstremalnie wysokich stanów, ni ż wynika to z rozkł adów
prawdopodob ie ństwa. Na obszarze zalewu i roztoki odrzańsk iej o przebiegu s piętrz enia
d ecydują:

wlewy wód morskich
zahamowanie odp ływu
lokalne warunki wiatrowe
Fala sp i ętrze nia odmorsk iego ul ega znacznej redukcji przy przejśc iu przez c ieśniny,
przez co w rejonie Za lewu Szczecitiskiego - przyrosty stanów są naj mniejsze, a zmiany
łagodne w porównaniu ze zmianami stanu Zatoki Pomorskiej . Przyrost stanów na
za lewie wynosi 50-:-80% przyrostu stanów na zatoce -jest on wywo łan y n ap ływe m wód
morskich i zatrzymaniem s pływu Odry.
Najw i ę k szy efekt wype łn ienia sieci rzecznej do lnej Odry występuje w rejonie
Wid uchowej , przy czym przyrost stanów może być większy (do 1.5 -raza) niż na Zatoce
Pomorskiej (efekty s piętrzeti sięgają Gozdowic).
Zagadnienie wpływu spi ę trzeń sztormowych na hydrodynamikę uj śc ia Odry n ależy
ana li zować zawsze w p ow i ązan iu ze zmianam i stanów wód Zalewu Szczeciń skiego
i Bałtyku oraz dz iałaniem wiatru.
Znaczna redukcja fal powodziowych (stanów) na odcinku Gozdowice-Gryfino
(Międzyodrze), wzajemne nakładanie s ię spiętrzeń sztormowych i fa l powodziowych
stwarza szereg prob lemów gospodarczych istotnych dla ochrony przeciw-powodziowej,
ochrony brzegów, żeglug i , ro lnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska wodnego
Łączn a długość wałów przeciwpowodziowych w do linie dolnej Odry wynosi ł06 km
(w tym wały przeciwpowodziowe Międzyodrza - obecnie Park Krajobrazowy Doliny
Dolnej Odry). W zdecydowanej w iększośc i są to wały IV klasy technicznej.
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3. DROGA WODNA ODRY NA ODCINKU GRANICZNYM
K oncentruj ąc s ię na odcinku granicznym stwierdzi ć trzeba fakt, że i stniej ą na nim
obiektywnie najlepsze warunki do szybki ej integracji z europejskim systemem dróg
wodnych. Mimo i stniejących , eksp loatowanych po ł ączeń na zachód poprzez kanał Odra
- Sprewa i kanał Odra - Haweła aktualny stan zabudowy hydrotechnicznej tego odcinka
drogi wod nej nie pozwala na peł ne wykorzystanie j ego możl iwości transportowych:
odcinek l - od Szczecina do km 667 - Hallensaaten - charakteryzuje s ię zbyt
m ałymi łukami krzywizn oraz występowan i e m prze mi a ł ów o bniżających
g lębokości na 13 - to kilometrowym odcinku do Bielinka (km 680) do Zatoni
(km 667). Poni zej Bieli nka aż do Szczecina nie ma zasadn iczych problemów
g ł ę boko śc i owyc h;

odcinek II - od km 667 - Hallensaaten do km 6 17,6 - uj ście Warty charakteryzuje się zna czn ą zmi en nośc i ą szerokości koryta, przebiegu nurtu
i parametrów budowli hydrotechnicznych, co w konsekwencji, przy znacznych
zniszczeniach i stn i ejącej zabudowy regulacyjnej, powoduj e nierównomierny
prze pływ rumowiska wleczonego i liczne prze miały. Przemi a ły w za l eżn ośc i od
wielkości różni ą s i ę czasem trwania, d ługośc i ą oraz stopniem limitowania
naj mniejszych gł ębokośc i. Lokali zacja przemia łów w niektórych miej scach j est
powtarzalna w takim stopniu, że należy ją u zn ać za stał ą;
odcinek II I - od km 617,6- uj ście Warty do km 542,4- ujście Nysy Lu życkiej 
o wzg l ęd n ie ustabil izowanym przebiegu nurtu, p osia d ający nawet w latach
suchych odcinki o dobrych głębokośc i ach, charakteryzuje s i ę złym wpł)'\'vem
budow li regu lacxjnyc h (ostróg) na morfolog i ę koryta rzecznego two rząc liczne,
zan iżające głęb o kośc i, uciążliwe prze miały. Dla celów żeglugowych od rzańs ka
droga wodna na omaw ianym granicznym odcinku charakteryzuj e s ię niestety
takze zbyt dużą zawodnośc ią związa ną z warunkami hydrometeorologicznymi
tak imi, jak: zjawiska lodowe, niskie i wysokie stany wody, zamglenia itp.
Pamiętać jednak n a l eży, ze główne cele i zasady regulacj i rz. Odry zos t a ł y okre ś l o ne
w 18 19 r. w tzw. Protokole Bogumiliskim: we dłu g tych zasad przeprowadzono regulację
rzek i głównie powyżej uj śc ia Warty do połowy XIX wieku. Po 1850 r. zabudowano
regulacyj ni e Odrę poni żej uj śc ia Warty aż do km 665 . Na dolnej Odrze właśc iwe roboty
rozpoczęto w 1906 r. i prowadzono je w zasadzie do 1932 r. wykonując potem jeszcze
szereg robót wykoń cze ni owyc h i uzupełniaj ącyc h . Ca ł ośc i robót jednak nie zakoliczono.

4.

POŁĄ CZEN I E

SZCZECIN - BERLIN

Odcinek odrzań s ki ej drogi wod nej na odcinku Hohensaate n-Szczeci n będącym
fragmentem wspomnianego p ołączenia jest już dzisiaj odcinkiem o naj lepszych
warunkach żeg l o wn ośc i i naj intensywniej w kraju eksploatowanym.
Na odcinku tym występują nastę pujące szlaki żeglowne:
Rzeka Odra Zachodnia będąca poł ączeniem Szczecina z Kan ałe m Hohensaaten
- Friedrichsthal s pełn iająca już obecnie warunki V klasy poza prześwi te m pod
dwoma mostami (jeden obrotowy i j eden zwodzony):
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most kolejowy obrotowy (k m 35,39) - praktycznie nie obracany - wy soko ść
konstru kcji ponad WWŻ 3,69 m
most drogowy zwodzony (km 35,95) (most długi )- praktycznie nie podnoszony
- wysokość konstrukcji ponad W WŻ 3,61 m.
Dla tej klasy drogi wodnej wyniesienie spodu konstrukcji ponad WWŻ powinno
wyn os ić min. 5,25 m lub przy przewozac h ko ntenerów 7,00 m.
Rzeka Odra p o cząwszy od j . Dąb sk iego przez Regalicę i Odrę Wschodni ą aż do
połącze ni a z kanałem Schwed t (km 697) pos iadaj ącym szero kość szlaku
żeg l own ego, łuki i głębokośc i odpow iadające kl. V drogi wodnej poza
ograniczeniami stwarzanymi przez most kolejowy zwodzony (km 734,6) oraz
ś l u zą w Sc h wed tju ż po stronie niemieckiej .
Ko lejowy most zwodzony w km 734,6 ma ko n s truk cję s ta lą wyni es ion ą ponad
WWŻ jedynie o 3,06 m. P rzęsło zwodzone posiada jednak prześwit pionowy
6, 12 m ponad WWŻ i prześwit poziomy 12,8 m.
Rzeka Odra od km 697,0 do km 667,0 czyli do wej śc ia na wsc hodnią ś luzę
w 1-lohensaaten - sta nowiący naj lepsze i naj szybsze poł ączeni e, nie posiada
dobryc h i trwa łyc h gł ę bokoś c i tranzytowych przy ś redni c h i niski ch stanac h
wody. Odcinek ten powin ien w pierwszej k ol ejnośc i przej ść m oderni za cję
zabudowy regulacyj nej dla poprawy gł ębo kości szlaku żeglown ego co pozwoli
s p ełni ć warunki kl. V drogi wodnej.
Odcinek ten powinien b yć traktowany na równi z przeb udową niemieckiego
odcinka drogi wodnej Berlin - Gartz (1-lawela-Odra).

5. ZAKOŃ CZENIE
Przyjęc ie

wspólnego programu dostosowywania ko lejnych odcinków dróg wodnych
na skuteczne ich włączeni e w s i eć e uro pej ską należałoby uznać za
program uzupe łniaj ący zadania określ o ne w założeniach modernizacji kanału Odra 1-lawela. Efekty tej modernizacji nie m ogą być ograniczone przez na s t ęp ny odcinek
jak im jest przebieg drogi wodnej w nurcie Odry na pó łnoc do Morza B ałty ckiego i na
południe w kierunku Wielkopolski i Ś ląska.
pozwa laj ących

