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UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE LOKALIZACJI
MŁYNÓW WODNYCH W ZLEWNI SKRWY
Wstęp
Młyny wodne były jednymi z pierwszych budowli hydrotechnicznych w Polsce. Pojawiły się na naszych ziemiach na przełomie XI i XII w., a upowszechniły
się w XIII w. (Dembińska 1973). Początkowo były to zakłady napędzane jednym
kołem wodnym, używanym do poruszania kamieni mielących zboże. Od XVI w.
urządzenia młyńskie poruszało już kilka kół, a obok młynów zbożowych zaczęły
pojawiać się również folusze, kaszarnie, olejarnie, garbarnie oraz tartaki (Baranowski 1977), które w niniejszym artykule występują pod wspólną nazwą młynów.
Aż do początku XX w. stanowiły one główny element zagospodarowania małych
rzek. Spełniały nie tylko ważną rolę gospodarczą jako zalążki zakładów przemysłowych, ale również wpływały na zmiany w geoekosystemach dolin rzecznych
(Łoś 1978; Kaniecki 1999).
Młyny wodne były przedsiębiorstwami produkcyjnymi i tak przede wszystkim
należy je postrzegać. Powstawały one na terenach już zasiedlonych przez człowieka
i użytkowanych rolniczo. Tak więc pierwszym i najważniejszym czynnikiem lokalizacyjnym młynów wodnych był czynnik ekonomiczny (Kramer 1960). Dopiero,
gdy istniało zapotrzebowanie na usługi młynarskie, szukano odpowiedniego miejsca
na budowę młyna.
Celem niniejszego opracowania jest próba określenia, które czynniki przyrodnicze miały decydujący wpływ na lokalizację młyna wodnego nad małą rzeką
nizinną. W artykule przeanalizowano również czasowo-przestrzenną zmienność
w funkcjonowaniu młynów wodnych i istniejących przy nich stawów młyńskich.
Do badań nad realizacją postawionych wyżej celów wybrana została zlewnia
Skrwy (ryc. 1). Jest to niewielka rzeka nizinna, będąca lewobrzeżnym dopływem Wisły.
Jej źródła znajdują się na Wysoczyźnie Kłodawskiej, w okolicach wsi Łanięta, a
ujście do Zbiornika Włocławskiego w miejscowości Soczewka. Długość rzeki wynosi
41,8 km, a średni spadek dna doliny 1,79 ‰. Największym dopływem Skrwy jest licząca 20 km długości Osetnica. Całkowita powierzchnia zlewni zajmuje 418,4 km2.
Młyny wodne w zlewni Skrwy
Pierwsze informacje o młynach wodnych z obszaru Mazowsza pochodzą
z początku XIII w. (Dembińska 1973; Bender 1974). W tym czasie obszar zlewni
Skrwy był słabo zasiedlony. Niemal całą jej powierzchnię zajmowały lasy Puszczy
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Gostyńskiej. Dopiero lokacja w 1382 r. miasta Gostynina stworzyła korzystne
warunki do dalszego rozwoju osadnictwa na tych terenach. Intensywnie zaczęło
się rozwijać rolnictwo, co sprzyjało powstawaniu młynów zbożowych. Pierwsze
z nich powstały na przełomie XIV i XV w.
Jest kilka przyczyn istnienia na niewielkim obszarze dużej liczby młynów.
Jedna z nich była spowodowana tzw. prawem mlewa, na podstawie którego zakazywano korzystania z innych młynów przy przemiale zboża z własnych dóbr.
Tak więc każdy z dużych właścicieli ziemskich dążył do zakładania własnych
młynów. Inną przyczyną była najczęściej mała zdolność przerobowa tych zakładów,
ograniczona w dodatku do zaledwie ok. 125-150 dni w roku (Dembińska 1973,
Baranowski 1977).

Ryc. 1. Lokalizacja młynów wodnych w zlewni Skrwy
Fig. 1. Watermills location in the Skrwa catchment area
Objaśnienia: A – wysoczyzna morenowa, B – dział wodny, C – rynna subglacjalna,
D – młyn wodny, E - wodowskaz
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W zlewni Skrwy młyny wodne funkcjonowały w 25 punktach (ryc. 1). Choć
były one rozmieszczone dość równomiernie wzdłuż głównych cieków, to jednak
można wyróżnić ich dwa zgrupowania. Pierwsze z nich obejmuje młyny leżące
w górnych odcinkach Skrwy i jej dopływów. Na liczącym 12,5 km długości odcinku Skrwy od Piekiełka do Ziejki funkcjonowało 9 młynów wodnych (zob. ryc. 3),
a dalszych 8 znajdowało się na jej dopływach. Młyny te związane były własnościowo
z Gostyninem i pracowały na potrzeby tego miasta. Drugie, dużo mniejsze zgrupowanie młynów wodnych można zauważyć w ujściowym odcinku Skrwy do Wisły.
Na odcinku zaledwie 2 km funkcjonowały cztery młyny. Mąka wyprodukowana w
tych młynach zaopatrywała pobliski rynek w Płocku.
Młyny wodne były inwestycjami trwałymi i istniały dość długo, a w przypadku
zniszczenia stawiano na ogół w tym samym miejscu nowy młyn. Tak więc często
się zdarzało, że młyny wodne funkcjonowały w jednym miejscu przez całe stulecia
(Kaniecki 1999).
Na ryc. 2 przedstawiono okresy funkcjonowania młynów wodnych i stawów
młyńskich w zlewni Skrwy od połowy XVIII w. do chwili obecnej. Dodatkowo
umieszczono również dane odnośnie do sytuacji jaka miała miejsce w połowie
wieków XVI i XVII.
Jak już wyżej wspomniano, młyny wodne w zlewni Skrwy pojawiły się na przełomie XIV i XV w. Już w XVI w. było ich 19. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu
na usługi tych zakładów, co prowadziło do intensywnego ich rozwoju. Zahamowany on został trudną sytuacją w kraju, jaka miała miejsce w XVII w., w związku
z wojnami szwedzkimi. Wtedy to niemal wszystkie młyny na omawianym obszarze
zostały zniszczone. Jak wynika z lustracji przeprowadzonych w 1661 r. funkcjonowały wtedy jedynie 3 młyny wodne (Kędzierska 1965). W XVIII w. nastąpiło
odrodzenie się młynarstwa na tych terenach. W wielu miejscach odbudowano
młyny na zachowanych wcześniejszych piętrzeniach, m.in. w Sochorze i Gaśnem.
Początek wieku XIX to prawdziwy rozkwit tego typu zakładów. W 1843 r. funkcjonowały jednocześnie aż 23 młyny wodne. Jednak ich rola w związku z postępem
technologicznym zaczęła z czasem słabnąć. W 1853 r., na bazie czterech młynów
pracujących w ujściowym odcinku Skrwy, utworzony został zbiornik wodny, z którego woda napędzała turbiny papierni w Soczewce. Od połowy XIX w. do wybuchu
I wojny światowej liczba młynów w zlewni wahała się od 12 (1860, 1908)
do 17 (1914). W okresie międzywojennym zaznaczył się już trwały spadek ich
liczby (10). Coraz częściej młyny wodne upadały, nie mogąc wytrzymać konkurencji
z dużymi młynami motorowymi czy elektrycznymi, pracującymi nieprzerwanie
przez cały rok. II wojna światowa i okres Polski Ludowej, to już szybki zanik tych
zakładów. Jedynymi pozostałościami po nich są stawy młyńskie, z których pięć
zachowało się do chwili obecnej.
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Ryc. 2. Okresy funkcjonowania młynów wodnych i stawów młyńskich w zlewni Skrwy
Fig. 2. Periods of watermills work and mill ponds in the Skrwa catchment area
Objaśnienia: 1 – młyn wodny, 2 – staw młyński.
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Czynniki lokalizacji młynów wodnych
Skrwa jest niewielką rzeką prowadzącą w swoim ujściowym odcinku średnio
ok. 1,6 m3s-1 wody. Choć jest to wartość niewielka, to jednak wystarczająca do pracy młyna wodnego. Jak wykazał Z. Podgórski i in. (2001) minimalna ilość wody
potrzebna do funkcjonowania średniej wielkości młynów na tym terenie wahała
się od 2000 do 4000 m3/dobę, co daje wartość przepływu ok. 0,023-0,046 m3s-1.
Analizowany obszar znajduje się w rejonie najniższych opadów atmosferycznych w Polsce. Średnia roczna suma opadów w Gostyninie (za lata 1979-1999)
wynosi 507 mm. Znaczny deficyt opadów wpływa na reżim odpływu, w którym
udział zasilania podziemnego został przez K. Wardak (1992) oceniony na ok. 80
%. Niżówki w rzekach tego regionu występują na jesieni, a więc w okresie, gdy
zapotrzebowanie na pracę młynów jest największe. Współczynnik odpływu w dwudziestoleciu 1976-1995 kształtował się na poziomie zaledwie 0,16 (średnia dla Polski 0,27). Również wartość odpływu jednostkowego, wynosząca zaledwie 3,1 dm3
(s km2)-1, należy do najniższych w kraju (Brykała 2001).
Z uwagi na niekorzystne warunki zasilania, koniecznością było zakładanie
przy młynach stawów, w których magazynowany był zapas wody. Z wyjątkiem
młynów w Bierzewicach i Rudzie II, przy każdym młynie istniał taki staw. Ich

Ryc. 3. Profil podłużny Skrwy (numery młynów jak na ryc. 1)
Fig. 3. Longitudinal section of the Skrwa River (numbers of mills see fig. 1)
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rozmiary nie były duże. Powierzchnia nie przekraczała 10 ha, a objętość zgromadzonej w nich wody wynosiła średnio ok. 15 tys. m3. Największe stawy młyńskie,
z których część istnieje do dzisiaj (Brzozówka, Piechota, Przerwa), były zlokalizowane w górnych odcinkach Skrwy i Osetnicy. Istniały tu dogodne warunki do ich
tworzenia, bowiem na odcinkach tych obie rzeki wykorzystują wcięte na ok. 20 m
rynny subglacjalne (Dulski 1988; Krowiecki 1989). To właśnie w przewężeniach
tych rynien zlokalizowana została niemal połowa (12) wszystkich młynów. Dodatkową okolicznością, która sprzyjała zakładaniu młynów w rynnie Skrwy, był
znaczny spadek jej dna, który wynosi 2,22‰ (ryc. 3). Również dzięki znacznemu
spadkowi dna doliny na 2-kilometrowym ujściowym odcinku Skrwy (1,80‰),
możliwe było umiejscowienie aż 4 młynów. Doliny rzeczne Skrwy i Osetnicy w
obrębie Kotliny Płockiej są słabo wykształcone. Lokalizacja na tych odcinkach rzek
młyna wodnego była więc utrudniona. Trzeba było wykorzystać inne naturalne
predyspozycje, jak np. zakole rzeki, na którym wykonano przekop ścinający (Bierzewice), czy rozwidlenie koryta rzeki (Lucień).
Podsumowanie
Ryc. 4 przedstawia schemat, według którego zakładano młyny wodne. Podstawowym czynnikiem skłaniającym do ich budowy było lokalne zapotrzebowanie
na przemiał zboża. Tak więc młyny powstawały na terenach, które objęte już były
osadnictwem, na których rozwijało się rolnictwo. O lokalizacji młyna wodnego
decydowało wiele czynników przyrodniczych, które można podzielić na dwie grupy.
Pierwsza grupa tych czynników była związana z rzeką, nad którą miał powstać
młyn. To właśnie czynniki hydrologiczne wstępnie wykluczały bądź decydowały

Ryc. 4. Czynniki lokalizacji młynów wodnych
Fig. 4. Factors of watermills localization
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o przydatności danego cieku dla potrzeb młyna. Przy wyborze miejsca na jego
budowę szukano rzeki o odpowiednich parametrach. Przede wszystkim zwracano
uwagę na ilość prowadzonej przez nią wody. Powinno jej płynąć na tyle dużo, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie młyna przez jak najdłuższy okres w roku. Poza tym,
jak zauważyła Z. Podwińska (1970) stosunkowo rzadko budowano młyny nad dużymi rzekami. Większość z nich znajdowała się nad mniejszymi ciekami, gdzie budowa
urządzeń młyńskich była mniej kosztowna i znacznie łatwiejsza technologicznie.
Budowniczowie młynów wodnych nie dysponowali żadnymi danymi hydrologicznymi, które mogliby wykorzystać przy budowie urządzeń piętrzących. Ich obserwacje ograniczały się w zasadzie do spostrzeżeń odnośnie do możliwości wystąpienia okresowego zaniku przepływu wody w rzece. Miało to duże znaczenie zwłaszcza
w okresie letnio-jesiennym, kiedy zapotrzebowanie na przemiał zboża było największe (Lalik 1976). Wiązało się to także z koniecznością magazynowania wody
w stawach młyńskich. Z kolei informacje o maksymalnych stanach wody podczas
wezbrań pomagały zapobiegać negatywnym ich skutkom, co decydowało o trwałości urządzeń młyńskich.
Druga grupa czynników przyrodniczych wpływających na lokalizację młyna
wodnego związana była z doliną rzeczną. To właśnie te czynniki decydowały o dokładnym miejscu budowy młyna. Spośród nich na pierwszy plan wysuwa się spadek
dna doliny. Młyny zakładano zazwyczaj na tym odcinku rzeki, na którym zwiększał
się spadek. W następstwie załamania spadku zwiększała się prędkość płynięcia
wody w rzece. Ten element zaś, przy odpowiedniej ilości wody, był najważniejszym
czynnikiem potrzebnym do funkcjonowania młyna. Aby zapewnić odpowiednią
ilość wody, a tym samym zapobiec przestojom w pracy młyna, rzeka była często
spiętrzana. W jej cofce tworzył się staw. Minimalne piętrzenie przy młynach nasiębiernych wynosiło ok. 3 m (Baranowski 1977). Uzyskiwano w ten sposób spad, na
którym rzeka mogła osiągnąć odpowiednią prędkość płynięcia. Najkorzystniejsze
warunki do spiętrzenia rzeki występowały w przewężeniach głęboko wciętych dolin.
Stosunkowo łatwo i małym kosztem można było w takim miejscu zarówno wybudować groblę, jak i zmagazynować odpowiednio dużą ilość wody.
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ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF WATERMILLS’ LOCATION
IN THE SKRWA CATCHMENT AREA
Summary
The first hydrotechnical buildings on the Skrwa River (the left-hand tributary of the lower Vistula River) were watermills. They apeared in the XIII c.
in the describing area. The number of watermills were changing in the past
(Fig. 2). There were 25 watermills along this small river (Qmed.=1,5 m3 s-1 in
the mouth of the river) and its tributaries. On the average the watermills raised
the water up to 3 m high every 2,5 km, what caused small ponds came into being.
These ponds were not regularly located on the river. Their biggest number was in
the place where the Skrwa had the greatest slope: in the subglacial channel above
Gostynin town (8 watermills) and in the mouth to the Vistula River. There are 5
millponds on the Skrwa and its tributaries at present. The watermills by which
the ponds were made does not exist any more. The ponds are disused nowadays,
however, they influence on the water supply of the Skrwa catchment area.
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