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Temat: Zagrożenia powodziowe 

 

Dzień dobry, 

Przeczytajcie uważnie temat 5 ze strony43. 

Po przeczytaniu, pod tematem proszę przepisać notatkę. 

 

1. Powódź – przyczyny i rodzaje 

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie Prawo wodne, powódź to czasowe pokrycie przez 
wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest nią pokryty. Powstaje na skutek wezbrania 
wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodując 
zagrożenie życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej. 

2. Skutki powodzi 

Najpoważniejszym możliwym skutkiem powodzi jest utrata życia i zdrowia przez ludzi 
i zwierzęta. Zazwyczaj człowiek jest w stanie uratować życie swoje i zwierząt domowych, nie ma 
jednak możliwości, aby uratować życie dzikich zwierząt zamieszkujących zagrożony teren. 
Pozostałe skutki powodzi można podzielić na pierwotne (bezpośrednie) i wtórne (pośrednie). 

Skutki pierwotne (bezpośrednie): 

 zniszczone lub uszkodzone budynki (nie tylko mieszkalne, ale też użyteczności publicznej 
oraz zakłady pracy), 

 zalane i zniszczone drogi, mosty, linie kolejowe i energetyczne, gazociągi, 
 uszkodzone wały przeciwpowodziowe oraz urządzenia wodne, 
 naniesione duże ilości połamanych drzew, błota i kamieni, 
 osunięcia gruntu. 

Skutki wtórne (pośrednie): 

 skażenie chemiczne i bakteriologiczne środowiska, 
 skażenie chemiczne i bakteriologiczne zapasów żywności i wody pitnej, 
 choroby i epidemie 
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Proszę zapoznać się z notatką poniżej ale nie przepisujcie tego, proszę przeczytać. 
 

Ze względu na poważne skutki wystąpienia powodzi niezwykle ważne jest zapobieganie temu 
zagrożeniu. Oczywiście nie można wyeliminować wszystkich przyczyn (niemożliwe jest np. 
powstrzymanie obfitych opadów), można natomiast ograniczyć skutki wywoływane tą katastrofą 
lub nawet nie dopuścić do ich powstania. Głównym sposobem ochrony przed powodzią jest 
wznoszenie budowli przeciwpowodziowych. Odpowiedzialne za to są instytucje samorządowe 
i państwowe. 

Budowle przeciwpowodziowe 

 Kanały ulgi, czyli specjalne kanały wodne, które buduje się w celu bezpiecznego 
przeprowadzenia wód wezbraniowych przez określony obszar. 

 Kierownice w ujściach rzek do morza, których zadaniem jest koncentracja nurtu rzeki 
i umożliwienie swobodnego odpływania kry. 

 Poldery przeciwpowodziowe, czyli naturalne obszary zalewowe, które w okresie 
wezbrania rzeki pozwalają na swobodne rozlanie się nadmiaru wody. 

 Zbiorniki retencyjne z rezerwą powodziową, które są sztucznymi zbiornikami wodnymi 
powstałymi w wyniku wybudowania zapory wodnej na rzece i w następstwie zatamowania 
jej wód. W okresie niskiego poziomu wody jej część zostaje uwolniona do rzek, dzięki 
czemu równowaga w korycie jest zachowana. 

 Suche zbiorniki przeciwpowodziowe, których zadaniem jest zatrzymanie fali 
powodziowej. Mają one pozbawione zamknięć urządzenia upustowe, przez które woda 
przepływa swobodnie aż do czasu, gdy przepływ staje się większy od zdolności 
przepustowych zbiornika. Wówczas nadmiar wody zostaje zmagazynowany w zbiorniku. 

 Wały przeciwpowodziowe, które są sztucznymi usypiskami, najczęściej o trapezowym 
przekroju. Wznosi się je wzdłuż rzeki w pewnym oddaleniu od jej koryta. Teren między 
korytem a wałami staje się rezerwuarem przewidywanych wystąpień. W ten sposób 
przeciwdziała się rozlaniu wód powodziowych na chronione tereny sąsiednie (takiego 
zabezpieczenia pozbawiony jest polder). 

 Wrota przeciwpowodziowe są rodzajem zamknięć, w których ciśnienie wywierane przez 
parcie wody oddziałuje na skrzydło (lub skrzydła) i dociska jego zamknięcie, 
powstrzymując przedostanie się przez śluzę nadmiaru wody. 

 
 

W przeciwdziałaniu skutkom powodzi równie ważne jak budowa infrastruktury 
ochronnej jest odpowiednie zachowanie. Zasady postępowania przed powodzią 
i w trakcie jej występowania powinien znać każdy, gdyż dzięki temu znacząco można 
zmniejszyć straty spowodowane tą katastrofą. 

Przed powodzią należy: 

 poznać wszystkie ustalone sygnały alarmowe informujące i ostrzegające o zagrożeniu 
powodziowym; 

 zorientować się, jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe w miejscu zamieszkania oraz 
gdzie znajdują się miejsca tymczasowego pobytu ewakuowanej ludności, zwierząt, 
pojazdów i innego mienia; 

 ubezpieczyć siebie i rodzinę oraz mienie; 
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 upewnić się, że wszyscy członkowie rodziny wiedzą, co robić w razie zagrożenia 
powodziowego (np. jak odłączyć dopływ prądu i gazu); 

 w odpowiedni i zgodny z prawem sposób zabezpieczyć budynki (rozważyć możliwość 
przygotowania i użycia np. worków z piaskiem w taki sposób, jaki przedstawia ilustracja 
2); 

 zaopatrzyć się w środki do uzdatnia wody pitnej. 
 
 

W czasie zagrożenia powodziowego należy: 

 włączyć radio na częstotliwość lokalnej stacji (można również użyć Internetu); 
 przenieść miejsce stałego pobytu i rzeczy wartościowe na górne kondygnacje budynku; 
 zabezpieczyć dokumenty osobiste; 
 zgromadzić i zabezpieczyć niezbędne zapasy niepsującej się żywności, wody pitnej oraz 

lekarstw; 
 zgromadzić odpowiednią ilość źródeł światła (np. latarek, świec); 
 ustalić z najbliższymi sposób komunikowania się w razie rozdzielenia; 
 przetranspotrować zwierzęta w bezpieczne miejsce (nie wolno ich wiązać bez potrzeby, 

najlepiej zaprowadzić je w rejon wskazany przez władze); 
 pojazdy mechaniczne przemieścić w bezpieczne miejsce; 
 usunąć z najbliższego otoczenia toksyczne substancje i niebezpieczne materiały reagujące 

z wodą (np. środki ochrony roślin). 

W trakcie powodzi należy: 

 zatkać kratki ściekowe i uszczelnić szambo; 
 mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy; 
 przygotować się na ewentualną ewakuację; 
 mieć pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki; 
 posiadać niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej; 
 spakować ciepłe ubrania, śpiwory i koce; 
 nie używać skażonej wody (pochodzącej np. z zalanej studni); 
 w przypadku wezwania do opuszczenia domu zrobić to natychmiast; 
 zostawić wiadomość najbliższym, dokąd i kiedy się ewakuowałeś; 
 nie panikować, zachować trzeźwość umysłu; 
 nie odmawiać pomocy innym – zachować postawę prospołeczną; 
 odłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej oraz zamknąć zawory sieci kanalizacyjnej. 

 

 

Pozdrawiam 

Wojciech Krupa 

 


