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Zarys treści : W Karpatach polskich duże zbiorniki retencyjne wybudowano już na niemal
wszystkich głównych rzekach ( poza Białą Tarnowską i Wisłoką ). Do niedawna ostatnią
rzeką, na której brak było takiego zbiornika, była Skawa. Choć pierwsze plany zbudowania
go na niej pojawiły się już w latach 20. XX w., budowę rozpoczęto tam w 1986 r. Zmiany
społeczno-gospodarcze w Polsce i trudności finansowe na przełomie lat 80. i 90. XX w.,
sprawiły, że napełnianie zbiornika rozpoczęto dopiero w listopadzie 2016 r. Tymczasem
podczas budowy zbiornika i po ukończeniu korpusu zapory, w zlewni Skawy wystąpiło
kilka dużych powodzi, w tym 2 katastrofalne – w 2010 i 2014 r. Celem autorów tej publikacji było zanalizowanie redukcji fali powodziowej przez nowy zbiornik Świnna Poręba.
Podczas powodzi w maju 2010 r. w okresie kulminacji fali powodziowej dopływ do zbiornika
wynosił 1096,1 m3s-1, a kulminacja ta została zredukowana o 82,4 %. Z kolei w maju 2014 r.
maksymalny dopływ do zbiornika wyniósł 921,7 m3s-1, a kulminacja fali powodziowej została
zmniejszona o 76,4 %. Podczas obu tych powodzi zbiornik został wypełniony odpowiednio
w 36 % i 28 %. W związku z tym, iż przed obiema powodziami zbiornik był pusty, nie doszło
do wypełnienia jego pojemności użytkowej. W obu przypadkach dzięki temu zbiornikowi
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doszło do znacznego obniżenia kulminacji fali powodziowej nie tylko w dolnym odcinku
Skawy, lecz także na Wiśle.
Słowa kluczowe: antropopresja, Karpaty, ochrona przeciwpowodziowa, reżim hydrologiczny,
zapory wodne
Abstract : In the Polish Carpathians large water reservoirs were built on the majority of the
main rivers. The last Carpathian river, where there was no dam reservoir was Skawa. Plans
to build a dam reservoir on it appeared already in the 1920s. The construction began in 1986.
Socio-economic changes and financial difficulties that took place in Poland at the turn of
the 1980s and 1990s meant that the filling of the reservoir began in November 2016. After
completion of the construction of the dam body, several large floods occurred in the Skawa
river basin, including catastrophic floods in 2010 and 2014. The aim of the work is to analyse
the reduction of flood waves through the Świnna Poręba dam reservoir. During the flood
in May 2010 and the culmination of the flood wave, the inflow into the reservoir was 1096,1
m3s-1, and the culmination of the flood wave was reduced by 82,4 %. During the flood in May
2014, the maximum inflow to the reservoir amounted to 921,7 m3s-1, and the culmination of
the flood wave was reduced by 72,8 %. During both floods, the reservoir was filled in 36 %
and 28 %. Due to the fact that the tank in front of both floods was empty, the usable capacity
was not reached. In both cases, the work of the reservoir caused a significant reduction in
the culmination of the flood wave on the lower section of Skawa and on the Vistula.
Keywords : anthropopressure, Carpathians, dams, flood protection, hydrological regime

Wprowadzenie
W Światowym Rejestrze Zapór, prowadzonym przez Międzynarodową Komisję
Wielkich Zapór ( ICOLD ), wymieniono 69 wielkich obiektów z Polski. Jednak
łącznie z mniejszymi budowlami funkcjonuje w Polsce ponad 3500 budowli stale
piętrzących wodę, w tym 327 zapór ( Gruszecka 2016 ). Większość polskich dużych
zapór ( 17 ) wybudowano w latach 20. i 30. XX wieku oraz w latach 1961 – 1990 r.
(dalsze 25) – ( Ambrożewski 2006; Gruszecka 2016). Mniej takich obiektów oddano
do użytku na początku XXI w., – i wśród nich był zbiornik wodny w Świnnej Porębie
na Skawie, który pod względem pojemności całkowitej należy do największych
w Polsce ( Ochrona … 2018 ). Do tego czasu Skawa była ostatnią dużą rzeką w karpackim dorzeczu Wisły, bez dużego zbiornika wodnego, a jej ustrój hydrologiczny
mało był zmieniony przez człowieka ( Soja 2002 ).
Budowę zbiornika Świnna Poręba rozpoczęto w 1986 r. i według przyjętych
założeń miała trwać do 1996 r. Jednak zmiany polityczne i gospodarcze, jakie zaszły
w tym czasie w Polsce, spowodowały ograniczenia w finansowaniu wielu inwestycji
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i wstrzymanie budowy. Terminy zakończenia budowy były więc przesuwane.
Po kilkukrotnej zmianie instytucji prowadzących budowę, prace w Świnnej Porębie
podjęto w 2003 r., gdy zaczęto budowę korpusu zapory przegradzającej koryto
Skawy ( Kokoszka, Zawisza 2008 ; Szruba 2018 ). Nowy plan zakładał ich zakończenie w roku 2010 – lecz i tego terminu nie dotrzymano. Napełnianie zbiornika
rozpoczęto w listopadzie 2016 r., a oficjalne zakończenie budowy miało miejsce
26 lipca 2017 r.
Głównym powodem budowania wielkich zapór wodnych na rzekach karpackich
była chęć uzyskania dużych zbiorników retencyjnych pozwalających na ochronę
przeciwpowodziową oraz na retencjonowanie wody i wykorzystywanie jej w okresach niżówek. Jednak większość zbiorników wodnych w Polsce zaprojektowano
jako obiekty wielofunkcyjne, mające za zadanie zaopatrywać w wodę duże aglomeracje miejskie, produkować energię elektryczną oraz stworzyć możliwość rozwoju
rekreacji nad nimi ( Rzętała 2017 ).
Budowa dużych zbiorników przyczynia się do znacznych zmian w ustroju hydrologicznym rzek poniżej zapór ( m.in. Punzet 1959, 1973 ; Leopold i in. 1964 ; Głazik
1976 ; Dynowska 1984 ; Petts 1984, Williams, Wolman 1984 ; Lach, Deptuch 1988 ;
Graf 1999, 2006 ; Krzanowski 2002a, b ; Pociask-Karteczka i in. 2003 ; Wiejaczka
2011 ; Gain, Giupponi 2014 ; Pal 2015 ; Swapan, Pal 2017 ). Ponadto fragmentacja
dolin rzecznych zaporami powoduje także liczne zmiany w środowisku biotycznym i abiotycznym. Ograniczeniu ulega bowiem transport rumowiska wleczonego z górnej części zlewni, a poniżej zapór narasta erozja wgłębna ( Knighton
1998 ; Brandt 2000 ). W sąsiedztwie powstałych zbiorników zmieniają się warunki
mikroklimatyczne m.in. poprzez wzrost wilgotności oraz zwiększenie w ciągu
roku udziału dni z mgłą ( Lewińska 1974 ; Miczyński i in. 2010 ). Zmienia się także
ustrój termiczny rzek poniżej zbiornika ( Wiejaczka 2011 ), co wpływa na procesy
hydrochemiczne i biotyczne ( Allan 1998 ). Nie bez znaczenia są także zmiany
zachodzące w krajobrazie ( Forczek-Brataniec 2010 ).
Wielkość zachodzących po wybudowaniu zbiornika zmian zależy od wielu
czynników ; nie tylko od wielkości i pojemności zbiornika, sposobu jego eksploatacji i typu zapory, lecz także od lokalizacji zbiornika w obrębie dorzecza, układu
sieci rzecznej, budowy geologicznej i rzeźby terenu oraz od sposobu użytkowania
terenu i lokalnych warunków klimatycznych ( Lach, Deptuch 1988; Wiejaczka 2011).
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Po wybudowaniu zbiornika czas jego napełniania jest bardzo zróżnicowany, co
jest zależne od panujących w danym okresie warunków meteorologicznych. Przy
długo utrzymującej się niżówce napełnianie to może trwać kilka lat, natomiast
w przypadku wystąpienia wówczas dużego wezbrania, zbiornik napełniony zostać
może nawet w czasie jednego takiego zdarzenia.
Celem autorów artykułu była ocena wpływu zbiornika Świnna Poręba na Skawie
na redukcję wielkich fal powodziowych.

Położenie i charakterystyka zbiornika
Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Solona i in. ( 2018 ), zlewnia
górnej Skawy znajduje się na styku Beskidów Żywiecko-Orawskiego, Małego
i Makowskiego oraz Pogórza Orawsko-Jordanowskiego, gór należących do makroregionu Beskidy Zachodnie. Skawa, rzeka II rzędu, o długości 96 km, ma źródła
poniżej Przełęczy Spytkowickiej ( 709 m n.p.m. ) w Beskidzie Żywieckim, a uchodzi
do Wisły we wsi Podolsze ( ryc. 1 ; Franczak 2013 ).
W podłożu zlewni Skawy występują utwory fliszowe, należące do serii magurskiej. Najstarszymi tam utworem jest drobnorytmiczny flisz łupkowo-piaskowcowy, datowany na kredę. Piaskowce magurskie ze względu na większą odporność
budują głównie formy wypukłe. Jedynie w górnej części dorzecza Skawy formy
te zbudowane są z warstw łąckich oraz piaskowców z Piwnicznej. Z kolei formy
wklęsłe powstały w obrębie drobnoziarnistych warstw hieroglifowych, z wkładkami piaskowca pasierbskiego, siedleckiego i marglami łąckimi, a także z warstw
beloweskich ( Książkiewicz 1971, 1974 ).
Rzeźba zlewni górnej Skawy nawiązuje ściśle do tej budowy geologicznej i ma
duże znaczenie dla powstawania zagrożenia powodziowego w tej zlewni. Najwyżej
położona część dorzecza znajduje się w północno-wschodniej części Beskidu
Żywieckiego ( masyw Babiej Góry, Pasmo Polic i Pasmo Jałowieckie ). Badany
obszar, położony w większości w górach średnich i częściowo wysokich charakteryzuje się stromymi zboczami i ostro wciętymi dolinami. Średnia wysokość badanego
dorzecza wynosi ok. 600 m n.p.m., w tym powyżej 1000 m n.p.m. znajduje się
15 % jego powierzchni dorzecza, a powyżej 500 m dalsze 70 % ( Nalborczyk 1967 ).
Najwyższy szczyt, Diablak w masywie Babiej Góry sięga wysokości 1725 m n.p.m.
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań
Objaśnienia : 1 – cieki, 2 – zbiornik wodny, 3 – dział wodny, 4 – stacje meteorologiczne, 5 – posterunki
wodowskazowe IMGW/RZGW, 6 – wały przeciwpowodziowe, 7 – budowle hydrotechniczne.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 1. Location of the research area.
Explanations : 1 – watercourse, 2 – reservoir, 3 – watersheds, 4 – weather station, 5 – IMGW/RZGW
hydrological station, 6 – embankment, 7 – hydraulic structre.
Source : author’s own work.
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Warunki klimatyczne dorzecza kształtowane są głównie pod wpływem mas
powietrza napływających z sektora zachodniego ( od SW do NW ). Podczas około
65 % dni w roku pogoda pozostaje pod wpływem mas powietrza polarnego morskiego ( PPm ). Udział mas powietrza polarnego kontynentalnego ( PPk ) stanowi
20 % dni, arktycznego ( PA ) – 6 %, a zwrotnikowego ( PZ ) – zaledwie 3 %. Na przetransformowane masy powietrza ( silnie zmodyfikowane czynnikami lokalnymi )
przypada 6 % dni w roku ( Obrębska-Starklowa 1963 ; Niedźwiedź 1981 ; Sulikowska
i in. 2017 ). Średni opad atmosferyczny w zlewni wynosi 991 mm ( Cebulska i in.
2013 ). Najwyższe roczne sumy opadów występują na północnych stokach Babiej
Góry, natomiast podczas opadów nawalnych na Leskowcu. W Zawoi średnie
roczne sumy opadów atmosferycznych w latach 1961–2015 wyniosły 1225,6 mm
( Sulikowska i in. 2017 ), a na stacji na Markowych Szczawinach ( Babia Góra ) –
1409 mm. Najwyższe dobowe sumy opadów atmosferycznych wystapiły w lipcu
1970 r., gdy na Leskowcu odnotowano 242,9 mm, a na Markowych Szczawinach
234 mm opadu ( Franczak 2013 ). Maksymalny nawalny opad deszczu pojawił się
w Makowie Podhalańskim, gdzie 25 lipca 2001 r. w ciągu 3 godz. spadło ok. 150
mm opadu ( Bryndal 2014 ; Franczak, Listwan-Franczak 2015 ).
Źródła Skawy mieszczą się na wysokości ok. 680 m n.p.m., poniżej Przełęczy
Spytkowickiej, a za jej źródłowy odcinek uznawano Wsiowy Potok ( Punzet 1976 ).
Pierwszym większym dopływem Skawy jest lewobrzeżna Bystrzanka ( A = 79,4
km2), uchodząca do niej powyżej Osielca. Poniżej Juszczyna zasila Skawę największy
na badanym obszarze i najzasobniejszy jej dopływ – Skawica ( A = 147,3 km2 ), który
charakteryzuje się także bardzo dużymi spadkami, które w źródłowych odcinkach
dochodzą do 300‰ ( Punzet 1976 ). Z kolei w Suchej Beskidzkiej wpada do Skawy
drugi jej duży lewobrzeżny dopływ : Stryszawka ( A = 139,7 km2 ), odwadniająca
m.in. Pasmo Jałowieckie. Poniżej jej ujścia powierzchnia dorzecza Skawy wzrasta
do 608 km2. Największym dopływem wpadającym bezpośrednio do zbiornika
Świnna Poręba jest Paleczka ( A = 81,7 km2 ). Łączna powierzchnia dorzecza Skawy
do zapory zbiornika Świnna Poręba wynosi 802 km2.
W zlewni Skawy zinwentaryzowano łącznie 510 obiektów hydrotechnicznych
w tym : zbiornik retencyjny Świnna Poręba, 460 mniejszych budowli hydrotechnicznych ( progi, stopnie, zapory przeciwrumowiskowe, jazy, zapory czołowe
zbiorników wodnych ), 23 odcinki obwałowań i 26 śluz. Ponadto na Skawie i jej
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dopływach istnieje jeszcze kilkadziesiąt obiektów inżynierskich, głównie mostów
i przepustów ( ryc. 1 ; Analiza programu … 2015 ).

Zasady gospodarowania wodą na zbiorniku
Świnna Poręba w okresie powodziowym
W okresie wystąpienia warunków powodziowych naczelną zasadą gospodarowania wodą na zbiorniku Świnna Poręba jest takie sterowanie retencją i odpływem,
aby zminimalizować występowanie poniżej zbiornika przepływów wyższych od
240 m3 · s–1 , przyjętej za przepływ nieszkodliwy. Realizowanie tej zasady odbywa
się poprzez utrzymywanie rezerwy powodziowej, która pozwala na gromadzenie
w zbiorniku przepływów wyższych od 240 m3 · s–1 oraz poprzez gospodarowanie
urządzeniami spustowymi zgodnie z ustalonymi procedurami. Rezerwa powodziowa w omawianym zbiorniku wynosi 60,062 mln m3 ( tab. 1 ), a zrzuty wody
zeń mogą być prowadzone poprzez : sztolnię zrzutową składającą się z 2 wylotów
( 557 m3 · s–1 ), elektrownię ( 15 m3 · s–1 ) oraz przelew powierzchniowy, przez który
( przy otwarciu 4 segmentów ) zrzucać można ze zbiornika 1297 m3 · s –1 wody
( Instrukcja … 2018 ).
Sterowanie pracą zbiornika zaczyna się w czasie, gdy dopływ do zbiornika osiąga
przepływ dozwolony ( Qdoz = 240 m3 · s–1 ) i rzędna piętrzenia przekroczy NPP, czyli

305,50 m n.p.m. ( tab. 1 ). Jeżeli dopływ do zbiornika nie przekroczy wielkości

odpływu nieszkodliwego, dysponowany jest odpływ równy dopływowi. Po jego
przekroczeniu do pierwszego standardowego terminu zarządza się zrzut wody ze
zbiornika w wysokości 240 m3 · s–1 ( Instrukcja … 2018 ).
Najlepsze efekty ochrony przeciwpowodziowej daje gospodarka wodna oparta na
prognozie dopływu wód do zbiornika. Jednak w przypadku braku takiej prognozy
kolejne dyspozycje określane są zgodnie ze scenariuszem przyjętym w instrukcji
gospodarowania wodą w zbiorniku Świnna Poręba. Przy dostępnych prognozach
24 godz. dopływu wód do zbiornika kolejne dyspozycje określa się na podstawie
wskaźnika WQ obliczonego wg wzoru :
Rpi

WQ i = PV – (0,6) 60 · R p i
86 400
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gdzie :
PV – prognozowana kubatura dopływu na najbliższe 24 godziny [mln m3]
R pi – wolna pojemność powodziowa [mln m3]
– Jeżeli obliczona wartość WQ jest mniejsza od przepływu dozwolonego,
to dysponuje się odpływ dozwolony.
Jeżeli WQ < Q dozw = 240 m3 · s–1 Qdysp = Q dozw = 240 m3 · s–1
– Jeżeli obliczona wartość WQ jest większa niż aktualny dopływ, to dysponuje się
odpływ równy dopływowi.
Jeżeli WQ > Q dop → Q dysp = Q dop
– Jeżeli obliczona wartość WQ jest mniejsza niż ostatnio zadysponowany odpływ,
to ponownie dysponuje się ten sam odpływ.
Jeżeli WQ < Q dysp – 1 → Q dysp = Q dysp – 1
Tab. 1. Charakterystyki poziomów piętrzenia wody na zbiorniku Świnna Poręba
Tab. 1. Characteristics of water damming levels on the Świnna Poręba dam
Charakterystyczne
poziomy piętrzenia/
Characteristics
of water
damming levels

Rzędna
piętrzenia/
Storage level
[m n.p.m.]

Korona zapory/
Top of dam

314,50

MaxPP

312,00

Korona przelewu/
Overfall crest

307,50

NPP

305,50

Min PP

288,50

Objętość warstwy/
Storage capacity
[mln m3]

Objętość poniżej rzędnej/
Volume below the ordinate
[mln m3]

MaxPP
312,00
rezerwa powodziowa
flood pool storage
60,062
pojemność użytkowa
full storage
85,743
pojemność martwa
dead storage
15,039

przel.
307,50

NPP
305,50

160,844

MinPP
117,643
100,782

288,60
15,039

Uwagi : MaxPP – maksymalny poziom piętrzenia ; NPP – normalny poziom piętrzenia ; Min PP –
minimalny poziom piętrzenia.
Źródło : Instrukcja … 2018 ;
Comments: MaxPP – Maximal storage level; NPP – Normal storage level; Min PP – Minimal storage level.
Source : Instrukcja … 2018.
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Po całkowitym wypełnieniu się rezerwy powodziowej, aż do czasu gdy dopływ
do zbiornika nie zmaleje poniżej 240 m3s-1, dysponuje się odpływ równy dopływowi.
Jeżeli V rez = 0 → Q dysp = Q dop
Nieco inne jest postępowanie w razie braku dostępnej prognozy dopływu wód
do zbiornika :
1. Od momentu przekroczenia przez dopływ wielkości Qdozw = 240 m3 · s –1 aż
do momentu osiągnięcia piętrzenia równego rzędnej progu przelewu =

= 307,50 m n.p.m. poprzez częściowo przymkniętą sztolnię odprowadza się
odpływ dozwolony 240 m3 · s–1 .
2. W chwili przekroczenia piętrzenia równego rzędnej progu przelewu –
307,50 m n.p.m. otwarte zostają dwa przęsła przelewu i dąży się do ograniczenia
( w miarę możliwości ) odpływu do poziomu dozwolonego ( 240 m3 · s–1 ), poprzez
przymykanie sztolni.
3. Od momentu całkowitego zamknięcia sztolni odpływ zachodzi przez dwa
otwarte przęsła przelewu i procedura ta trwa do momentu, gdy dopływ opadnie
poniżej dozwolonego 240 m3 · s–1 , a zbiornik powróci do poziomu NPP.
4. Jeżeli nastąpi całkowite wypełnienie zbiornika aż do MaxPP, należy poprzez
stopniowe otwieranie sztolni i kolejnych przęseł przelewu odprowadzać odpływ
równy dopływowi.
Gdy dopływ do zbiornika spadnie poniżej 240 m3 · s–1 , według opracowanej
instrukcji przystępuje się do odtwarzania rezerwy powodziowej.

Wyniki
Przepływy ekstremalne Skawy
Przed budową zbiornika Świnna Poręba średni maksymalny roczny przepływ
( SWQ ) Skawy w wieloleciu 1971 – 2009 w profilu pomiarowym w Wadowicach
był o 47,1 m3 · s–1 wyższy, niż w Suchej Beskidzkiej ( poniżej Stryszawki ). Po wybudowaniu tego zbiornika, w związku z redukcją przezeń kulminacji fal powodziowych, średni maksymalny roczny przepływ na Skawie ( w wieloleciu 2010 – 2017 )
w Wadowicach był już niższy niż w Suchej Beskidzkiej o 70,4 m3 · s–1 ( tab. 2 ).
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Tab. 2. Średni maksymalny roczny przepływ ( SWQ ) Skawy w Suchej Beskidzkiej
i w Wadowicach w okresie 1971 – 2017
Tab. 2. Average maximum annual flow ( SWQ ) Skawa in Sucha Beskidzka and Wadowice
in 1971 – 2017
Lata/Years

SWQ [m3 · s –1]
Sucha Beskidzka

Wadowice

1971 – 2017

224,5

243,3

1971 – 2009

210,3

257,4

2010 – 2017

235,2

167,8

Źródło : opracowanie własne.
Source : author’s own work.

Powódź w maju 2010 r.
Sytuacja meteorologiczna
Do największej w ostatnich latach powodzi na Skawie doszło w 2010 r., gdy uformowały się aż trzy fale powodziowe. Najwyższa z nich była w maju. Wówczas
nad zachodnią Europą utrzymywał się Wyż Azorski, a centrum drugiego wyżu
znajdowało się nad Rosją. Między nimi przez obszar Polski przemieszczały
się niże podążające z południa Europy nad Skandynawię ( Cebulak i in. 2012 ;
Zawiślak i in. 2012 ; Franczak, Działek 2017 ). Towarzyszyły im opady deszczu, które
w zlewni Skawy w pierwszej połowie maja wynosiły od ok. 100 mm do 180 mm
w Zawoi ( Franczak 2013 ). W dniu 14 maja nad Europą Środkową zaczęła się
rozciągać zatoka Niżu Islandzkiego, która przemieściła się nad Nizinę Węgierską
oraz nad Ukrainę. Nasiliła się wtedy adwekcja chłodnych mas powietrza napływających tu z północo-zachodu oraz ciepłych i wilgotnych z rejonu Morza Czarnego.
Wykształcił się wówczas ciepły front atmosferyczny, podczas przemieszczania
którego nad południową Polską pojawiły się bardzo intensywne opady deszczu
( Zawiślak i in. 2012 ). Najwyższe sumy opadów w górnej część zlewni Skawy
wystąpiły 16 maja i wyniosły one od 83,1 mm w Makowie Podhalańskim do 141 mm
na Bogdanówce. Niższe opady pojawiły się jedynie w Spytkowicach ( 45,6 mm ).
Następnego dnia ośrodek niżowy przemieścił się nad Polskę, powodując występowanie w ciągu następnych dwóch dni dużych opadów deszczu dochodzących
do 80,9 mm ( Maków Podhalański ). Dnia 19 maja nad zachodnią Polską zaczął
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rozbudowywać się wyż, powodujący stopniowe osłabienie opadów. Jednakże nie
ustały one całkiem i występowały w zlewni Skawy do 27 maja. W trakcie całego
maja w zlewni Skawy sumy opadowe wyniosły od 254 mm w Spytkowicach do
483 mm w Zawoi ( Franczak 2013 ).

Sytuacja hydrologiczna
Opady, które występowały w zlewni górnej Wisły od pierwszych dni maja 2010 r.,
podniosły poziom wody na wszystkich tamtejszych ciekach. Silnie uwilgotnienie
zlewni sprawiło, że podczas kolejnej fali opadów nastąpił w tych ciekach szybki
wzrost przepływu. Do przekroczenia stanów alarmowych w zlewni Skawy doszło
16 maja, a dalszy szybki przybór wody doprowadził do osiągnięcia tam maksymalnych przepływów już 17 maja. Była to jedna z największych w historii powodzi,
jakie występowały w dorzeczu Skawy ( Franczak, Działek 2017 ; Działek i in. 2019 ).
Znaczny wzrost poziomu wody wystąpił już 16 maja, gdy o godz. 6.00 UTC
przepływ Skawy w Suchej Beskidzkiej osiągnął 96,5 m3 · s–1 . Następnego dnia na
Skawie w Jordanowie maksymalny przepływ wyniósł 95,7 m3 · s–1 . Jednak w wyniku
dopływu wód z Bystrzanki i innych mniejszych cieków przepływ Skawy w Osielcu
osiągnął 294 m3s-1. Ponadto dopływ wód Skawicy ( Qmax = 130 m3 · s–1 ) i intensywny
opad deszczu występujący w dolnym i środkowym biegu Skawy spowodowały
wzrost jej przepływu w Suchej Beskidzkiej do 635 m3s-1. Dodatkowo dopływ wezbranej Stryszawki ( Qmax = 204 m3 · s–1 ) spowodował bardzo wysoką kulminację
Skawy dopływającej do zbiornika. Łączny maksymalny dopływ potoków bezpośrednio zasilających Zbiornik Świnna Poręba wyniósł ok. 100 m3 · s–1 . W sumie
do tego zbiornika podczas omawianej kulminacji fali powodziowej dopływało
1096,1 m3 · s–1 ( ryc. 2 ).

Powódź w maju 2014 r.
Sytuacja meteorologiczna
Na początku drugiej dekady maja 2014 r. nad Europą zaczął się rozbudowywać ośrodek niżowy, który w dniach 13–14 maja przemieścił się znad Półwyspu Bałkańskiego
nad południowo-zachodnią Rumunię. Wówczas znad Atlantyku zaczęły napływać
nad Polskę chłodne masy powietrza polarnego morskiego. W wyniku napływu
z południo-wschodu wilgotnych mas powietrza wystąpiły w zachodniej części
Karpat intensywne opady deszczu. W dorzeczu Skawy najwyższe sumy opadów
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Ryc. 2. Redukcja fali powodziowej na Skawie przez zbiornik Świnna Poręba w maju 2010 r.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 2. Reduction of the flood wave on Skawa river by the Świnna Poręba reservoir in May 2010.
Source : author’s own work.

stwierdzono w rejonie masywu Babiej Góry. Dwudniowe opady ( 13 – 14 maja ),
które wystąpiły przed ich główną falą, wyniosły od 23,3 mm w Jordanowie do
62 mm w Zawoi, powodując znaczne uwilgotnienie zlewni Skawy oraz zmniejszenie jej retencji. Natomiast nadchodzący znad Węgier i Rumunii wspomniany niż
spowodował w następnych dniach występowanie coraz intensywniejszych opadów
deszczu nad zachodnią częścią Karpat. W trakcie intensywniejszych opadów
ich natężenie przekraczało 9,5 mm · h −1. W dniu 15 maja sumy opadów w dolnej
części zlewni Skawy osiągnęły ok. 60 mm, natomiast w jej górnej części od ok.
90 mm do 138 mm w Zawoi. Największe sumy opadów zaobserwowano w zlewni
Skawicy i Stryszawki. Następnego dnia opady te w całej zlewni wyniosły
20 – 40 mm, jednak większa ich część spadła do godzin porannych. W ciągu trzech
dni najintensywniejszych opadów ( 14 – 16 maja ) w całej zlewni górnej Skawy ich
sumy przekroczyły 100 mm, a w zlewniach Skawicy i Stryszawki – 150 – 220 mm.
Opady, w Zawoi z 15 maja, były najwyższymi, jakie się zdarzyły w historii prowadzenia pomiarów meteorologicznych ( od 1961 r. ).
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Sytuacja hydrologiczna
Wieczorem 13 maja zaczęła się formować na Skawie fala wezbraniowa. Systematyczny przybór wody trwał do godzin porannych w dniu następnym, gdy po
ustaniu opadów przybór wody nieco zmalał. Jednak od popołudnia, po kolejnym wzroście intensywności opadów zaczęła się kształtować główna fala. Na
Stryszawce i Skawicy oraz ich dopływach ten gwałtowny przybór wód trwał od
ok. godz. 19.00 UTC do osiągnięcia kulminacje na pierwszej z nich ok. 2.00 UTC
( Qmax = 219 m3 · s–1 ) w dniu następnym, a na Skawicy ok godz. 6.00 UTC ( Qmax =
= 97 m3 · s–1 ). W tym samym czasie uformowała się także kulminacja fali powodziowej na Skawie w Jordanowie i Osielcu ( o godz. 2.00 UTC ; odpowiednio
143 m3 · s–1 i 215 m3 · s–1 ) oraz w Suchej Beskidzkiej ( o godz. 6.00 UTC ; 538 m3 · s–1  ).
Kilkugodzinne opóźnienie kulminacji na Skawicy ( o ok. 5 godz. ) spowodowało,
iż nie doszło do nałożenia się kulminacji fal na Skawie, Skawicy i Stryszawce,
wskutek czego do zbiornika Świnna Poręba kulminacja fali powodziowej dotarła
o godz. 4.00 UTC ( Qmax = 921,7m3 · s–1 ). Wspomniane wyżej opóźnienie spowodowało jednak, że bardzo wysoki dopływ do zbiornika utrzymywał się dłużej.
Od godz. 8.00 UTC rozpoczęło się opadanie fali powodziowej ( ryc. 3 ).

Analiza redukcji fal powodziowych przez
Zbiornik Świnna Poręba
Powódź w maju 2010 r.
Podczas pierwszej fali powodziowej ( zob. ryc. 2 ), z połowy maja 2010 r., odpływ
wód ze zbiornika był do 15 maja równy dopływowi, wynosząc 200 – 250 m3 · s–1 .
Dnia 16 maja o 2.00 UTC, gdy dopływ do zbiornika zaczął przekraczać odpływ,
rozpoczęło się powolne napełnianie zbiornika. Natomiast gwałtowny wzrost
dopływu wód powodziowych nastąpił ok. godz. 20.00 UTC i trwał do osiągnięcia
poziomu maksymalnego o godz. 7.00 UTC 17 maja ( Qmax = 1096,1 m3 · s–1  ). O godz.

4.00 UTC wypełniona została pojemność martwa ( 15 mln m3 ). Czas koncentra-

cji fali powodziowej wyniósł 18 godz. W czasie maksymalnego dopływu wód do
zbiornika zrzut wynosił 192,7 m3s-1. Następnie do godz. 6.00 UTC 18 maja następował spadek dopływu przy wzroście zrzutów wody ze zbiornika, co wynikało
z prognoz wskazujących na wystąpienie kolejnej fali opadów. Odpływ i dopływ
57

Paweł Franczak, Konrad Kępski

Ryc. 3. Redukcja fali powodziowej na Skawie przez zbiornik Świnna Poręba w maju 2014 r.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 3. Reduction of the flood wave on Skawa river by the Świnna Poręba reservoir in May
2014.
Source : author’s own work.

wyniosły wówczas ok. 290 m3s-1, a w zbiorniku zretencjonowano ok. 49,5 mln m3
wody. Kolejna fala opadów spowodowała dalsze wypełnianie zbiornika do maksymalnych 58,1 mln m3. Nie została jednak wypełniona pojemność użytkowa, która
wynosi 85,7 mln m3. O godz. 20.00 UTC 18 maja dopływ maksymalny do zbiornika
wyniósł 671,5 m3 · s–1 , przy maksymalnym zrzucie 362,7 m3s-1. Wówczas rozpoczęło
się opadanie fali powodziowej i zaczęło się opróżnianie zbiornika poprzez utrzymanie większych zrzutów ze zbiornika niż dopływu. Do wyrównania odpływu
i dopływu doszło 21 maja ok. godz. 14.00 UTC. Maksymalny poziom piętrzenia
w zbiorniku podczas tej powodzi wyniósł 299,62 m n.p.m.

Powódź w maju 2014 r.
W chwili rozpoczęcia piętrzenia wód powodziowych w dniu 14 maja o godz.
4.00 UTC dopływ do zbiornika Świnna Poręba wynosił ok. 160 m3s-1 ( ryc. 3 ). Jako
że zbiornik był jeszcze w fazie budowy, był on pusty. Do godz. 19.00 UTC zarówno
dopływ wód powodziowych, jak i ilość zrzucanej wody systematycznie rosły, przy
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czym wartości te były zbliżone : zrzut wód wyniósł wówczas ok. 200 m3s-1, a dopływ
do zbiornika był o ok. 15 m3 · s–1 większy. O godz. 19.00 UTC sytuacja wyraźnie się
pogorszyła, gdyż rozpoczął się znaczny przybór wody do zbiornika. W tym czasie
w zbiorniku zretencjonowanych było ok. 0,77 mln m3 wody. Do godz. 2.00 UTC
15 maja dopływ wód do zbiornika wzrósł do 869 m3 · s–1 i osiągnął wartość bliską
maksymalnemu dopływowi zaobserwowanemu podczas tego wezbrania. Wówczas
zadysponowano najwyższy odpływ wód ze zbiornika, który wyniósł 250,6 m3 · s–1 .
Dotychczasowa praca zbiornika spowodowała ścięcie objętości fali powodziowej
o ok. 9 mln m3. Maksymalne wartości dopływu wód powodziowych do zbiornika
utrzymywały się przez ok. 8 godz. do godz. 10.00 UTC. Dopływ maksymalny
o godz. 4.00 UTC wyniósł 921,7 m3 · s–1 , a godzinę później została wypełniona
pojemność martwa. Do godz. 16.00 UTC trwało najszybsze wypełnienie zbiornika
( do ok. 34,7 mln m3 ) i wówczas odpływ wód ze zbiornika zadysponowano na ok.
200 m3 · s–1 . Później ponowny wzrost dopływu wód nie spowodował już konieczności zwiększenia zrzutów. Do zrównania się dopływu wód z wielkością zrzucaną ze
zbiornika doszło 17 maja ok. godz. 12.00 UTC. Wówczas maksymalne wypełnienie
zbiornika wyniosło 45,4 mln m3 ( o 40,3 mln m3 mniej od pojemności użytkowej ).
Po 20.00 UTC zadysponowano stałe obniżanie wielkości zrzucanej ze zbiornika
wody, jednak w celu odtworzenia rezerwy powodziowej jej ilość była większa od
dopływu do zbiornika. Maksymalny poziom piętrzenia w zbiorniku podczas tej
powodzi wyniósł 297,04 m n.p.m.

Dyskusja
Budowę zbiornika Świnna Poręba ukończono w 2017 r., a jego napełnianie rozpoczęto w listopadzie 2016 r. Jednak korpus zapory był już ukończony w 2010 r.,
gdy na Skawie uformowała się wielka fala powodziowa. Wówczas czasza zbiornika
była sucha i można było napełniać ją podczas dużych powodzi. W okresie tym na
Skawie wystąpiły dwie takie powodzie : obie w maju – 2010 i 2014 roku. Dopływ
wód do nowego zbiornika był wówczas jednym z najwyższych z zaobserwowanych
w historii prowadzenia pomiarów ( Milata 1935, 1949 ; Mądry 1974 ; Punzet 1976,
1999 ; Malarz 2000, 2002 ; Franczak, Działek 2017 ; Działek i in. 2019 ). W latach
1960–2017 równie wysoki dopływ wód do przekroju zbiornika był jedynie w 2001 r.,
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gdy maksymalny przepływ wyniósł 1019 m3s-1, a poniżej dzisiejszej korony zapory,
w przekroju hydrologicznym Wadowic – 1050 m3s-1 ( ryc. 4 ; Franczak, Działek 2017 ;
Działek i in. 2019 ).
Do czasu budowy zapory Świnna Poręba kulminacje fal powodziowych na
Skawie w Wadowicach ( w latach 1971 – 2009 ) były średnio o 47,1 m3 · s–1 wyższe niż
poniżej połączenia Stryszawki ze Skawą w Suchej Beskidzkiej. Z kolei po 2010 r.
średni przepływ maksymalny (SWQ) Skawy w Wadowicach był o 67,4 m3 ·s–1 niższy
niż poniżej Suchej Beskidzkiej. Podczas gdy w latach 2010–2017 SWQ poniżej Suchej
Beskidzkiej wzrósł o 11,8 % w stosunku do wcześniejszego okresu, w Wadowicach
SWQ uległ on obniżeniu o 34,8 %.

Działalność zbiornika podczas powodzi zmienia więc kształt hydrogramu fali
powodziowej, poprzez jej spłaszczenie i wydłużenie czasu jej przemieszczania
( ryc. 4 ). Potwierdzają to wyniki licznych prac – zob. m.in. Leopold ( 1964 ),
Punzeta ( 1973 ), Petts ( 198 ), Williams, Wolman ( 1984 ), Graf ( 1999, 2006 ), Brandt
( 2000 ) i Pal ( 2015 ).
Podczas powodzi w maju 2010 r. kulminacja fali powodziowej na Skawie została
zredukowana o 903 m3s-1 ( o 82,4 % – ryc. 2 ), a opóźniona o 9 godz. kulminacja fali
poniżej nowego zbiornika była niższa od maksymalnego dopływu do zbiornika
o 736 m3 · s–1 ( o 67,1 % ). Druga kulminacja podczas tej fali powodziowej została zredukowana o 311 m3 · s–1 ( o 46,3 % ). Tego samego roku drugą wielką falę powodziową
( w czerwcu ) zredukowano o 45,7 %, a trzecią we wrześniu – o 46,2 %. Podczas
powodzi w maju 2014 r. w czasie maksymalnego zrzutu ze zbiornika redukcja fali
powodziowej wyniosła 397,2 m3 · s–1 ( o 61,3 % ), natomiast w czasie maksymalnego
dopływu wód do zbiornika – o 704,4 m3 · s–1 ( o 76,4 % ; ryc. 3 ). Obniżenie kulminacji
badanych fal powodziowych było więc znaczne. Podczas powodzi w maju 2010 r. na
innych zbiornikach wodnych w Karpatach kulminacje fal powodziowych zostały
zredukowane od 15 % ( Zbiornik Wodny Rożnów ) do 82 % ( Zbiornik Solina ; Grela
2012 ). W przyległych do zlewni Skawy dorzeczach, gdzie również w maju wystąpiły
bardzo duże sumy opadów ( Twardosz, Cebulska 2014), redukcja fal powodziowych
wyniosła 24 % przez zbiorniki kaskady Soły oraz 48 % przez zbiornik Dobczyce na
Rabie ( Grela 2012 ). Podobne wartości redukcji fal powodziowych jak na zbiorniku Świnna Poręba uzyskano poniżej dużych zapór w Stanach Zjednoczonych,
które redukowały kulminacje fal powodziowych średnio o 67 % ( w pojedynczych
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Ryc. 4. Przebieg fal powodziowych na Skawie w 2010 i 2014 r. na tle największej historycznej
powodzi w 2001 r.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 4. The course of flood waves on Skawa in 2010 and 2014 against the largest historical
flood in 2001.
Source : author’s own work.

przypadkach nawet o 90 % ; Graf 2006 ). Należy jednak zaznaczyć, że największa
redukcja fal powodziowych przez zbiorniki następuje w przypadku krótkotrwałych
zdarzeń opadowych. Im dłuższy jest okres występowania wysokiego opływu wód
do zbiornika tym mniejsza jest wielkość redukcji fal powodziowych ( Magilligan,
Nislow 2005; Graf 2006). Z tego też powodu, pomimo niższej kulminacji w czerwcu
2010 r. niż podczas pierwszej fali w maju tego roku przy znacznie już jednak
wypełnionym zbiorniku Świnna Poręba ( V = 30,2 mln m3 ) kulminacja została
zredukowana o 46,3 %. Wyższe piętrzenie wody w zbiorniku nie było prowadzone,
ponieważ, z powodu nieukończenia jeszcze budowy, w obrębie czaszy zbiornika
znajdowały się pojedyncze zabudowania.
Podczas obu omawianych zdarzeń w zbiorniku Świnna Poręba zgromadzono
odpowiednio 58,1 mln m3 i 45,4 mln m3 wody – poniżej wielkości założonej w instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku Świnna Poręba rezerwy powodziowej
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( 60,06 mln m3 ). Gdyby zatem takie zdarzenia pojawiły się już po oddaniu zbiornika do użytkowania i napełnieniu go do pojemności użytkowej ( 85,74 mln m3 ),
to fale powodziowe także i wtedy zostałyby zredukowane, lecz w przypadku powodzi z maja 2010 r. rezerwa powodziowa zostałaby niemalże wyczerpana.

Wnioski
– Podczas powodzi w 2010 i 2014 r. w wyniku pracy zbiornika Świnna Poręba
doszło do redukcji kulminacji fal powodziowych na Skawie odpowiednio
o 76,4 % i 82,4 %.
– W 2010 r. zbiornik ten spowodował przesunięcie kulminacji fali powodziowej
poniżej zbiornika, dzięki czemu nie doszło do nałożenia się fal powodziowych
Skawy i Wisły, co zmniejszyło zagrożenie powodziowe, m.in. w Krakowie.
– Wypełnienie zbiornika podczas obu rozpatrywanych powodzi wyniosło
58,1 mln m3 i 45,4 mln m3, co było wartością zbieżną z rezerwą powodziową
przyjętą w instrukcji gospodarowania wodą na tym zbiorniku ( 60,06 mln m3 )
i wskazuje, że nawet, gdyby fale te uformowały się po oddaniu zbiornika do
użytkowania i po jego napełnieniu, także i wówczas zostałyby one zredukowane.
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